
Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2019-03-18 1 (22) 

 
 

 

 
Justerare      

      

      

      
 

Plats och tid 

Kommunkontoret Djurås, kl. 13:00-16:40 

 
Beslutande 

Ledamöter 

Irené Homman (S), ordförande 

Birgitta Floresjö (C) 

Johan Elfsberg (C) 

Johanna Hallin (C) 

Daniel Bergman (S) 

Barbro Wallin (M) 

Patrik Andersson (KOSA) §§ 13-14, 16, 18-19, 24-25 

Anders Eriksson (MP) 

Robert Österlund (V) 
 

Tjänstgörande ersättare 

Ulf Haglund (KOSA) tjänstgörande för Patrik Andersson (KOSA) §§ 15, 17, 20-23, 26-27 

 
Övriga närvarande 

Ersättare 

Catharina Karlhager (KD) 

Margreth Göransdotter (S) 

Bengt Rosén (M) 

 
Tjänstemän 

Malin Lindén Ohlsson, socialchef 

Anna Eklund, verksamhetschef vård och omsorg §§ 13-14, 16, 18-19, 24-25 

Anna Yttervall, verksamhetschef stöd och omsorg §§ 13-14, 16, 18-21, 24-25 

Erica Arvidsson, ekonom §§ 18-19, del av § 25 

Karin Halvarsson, ekonom §§ 18-19, del av § 25 

Anna Larsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska § 24 

 
Övriga 

Nechirvan Karim, socionomstudent, Högskolan Dalarna §§ §§ 13-14, 16, 18-19, 24-25 

 

 
Justering 

Justerare 

Robert Österlund (V) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 

Kommunkontoret Djurås 2019-03-29, kl. 08:00 §13-§27 
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Underskrifter 

Sekreterare 

 

 ________________________________   

Margareta Marjeta  

 
Ordförande 

 

 ________________________________   

Irené Homman (S)  

 
Justerare 

 

 ________________________________   

Robert Österlund (V)  

 

 

 
 

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2019-03-18 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 

§13-§27 2019-03-29 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 

Kommunkontoret Djurås 2019-04-22 
 

Underskrift 

 

 ________________________________  

Margareta Marjeta 
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§ 13 

Godkänna närvaro av högskolestudent 

 

Socialnämndens beslut 

1. Godkänna närvaro av Nechirvan Karim, socionomstudent, Högskolan 

Dalarna, vid dagens sammanträde. 

 

Ärendebeskrivning 

Gagnefs kommun har avtal med Högskolan Dalarna och tar fortlöpande 

emot studenter i verksamheterna under deras praktikperioder.  
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§ 14 

Medborgarförslag om erbjudande om informationsservice för äldre 

(SN/2018:210) 

 

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen 

1. Att anslå 150 000 kr från kommunstyrelsens utvecklingsmedel för att 

införa informationsservice för äldre.  

 

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 

kommunfullmäktige 

1. Ställa sig bakom intentionerna i medborgarförslaget och därmed anse 

medborgarförslaget besvarat. 

 

Ärendebeskrivning 

I ett medborgarförslag, från Berith Johansson och Torbjörn Ingmarsson, till 

kommunfullmäktige föreslås att erbjuda informationsservice för äldre i 

Gagnefs kommun. 

 

Socialnämnden har fått i uppdrag att handlägga medborgarförslaget och en 

utredning har sammanställts med bakgrundsbeskrivning, jämförelse med 

andra kommuner, förslag på genomförande och kostnadsberäkning. 

 

Hembesök hos äldre personer görs i många kommuner och i andra länder. 

Hembesökens syfte är att ge information och förebygga eventuella risker 

hos äldre personer.   

 

Sammanfattning 

Utredande tjänsteman har 190213 diskuterat underlaget i utredningen med 

PRO och SPF på det kommunala pensionärsrådet. På mötet diskuterades 

vilken information som kan vara aktuell, vem som kan utföra tjänsten och 

målgrupp. När det gäller vem som utför är det inte ett krav på tjänsteman 

som det står i medborgarförslaget det kan vara en undersköterska med god 

kännedom om äldreomsorg.  

 

När det gäller ålder på målgruppen är SPF och PRO flexibla. I medborgar-

förslaget står det 75 år. Både SPF och PRO kan tänka sig en högre ålder på 

målgruppen. Många andra kommuner ger information till personer som är 

80 år.  

 

I utredningen föreslås därför att: 

• Alla personer som fyller 75 år får skriftlig information 
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• Alla personer som fyller 80 år får skriftlig information, samt erbjudande 

om hembesök 

Om informationen ska nå sitt syfte är det viktigt att informationsmaterialet 

tas fram i samråd med målgruppen. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 190226, två sidor 

Utredning, socialförvaltningen, 190213, sju sidor 

Protokollsutdrag, Sn Au 190304 § 5, två sidor 

Protokollsutdrag, Kf 181213 § 205, en sida 

Medborgarförslag, 2018-11-21, en sida 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 
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§ 15 

Socialnämndens uppfyllande mål, 2019-2022 (SN/2018:145) 

 

Socialnämndens beslut 

1. Utifrån kommunfullmäktiges övergripande mål fastställa 

Socialnämndens uppfyllande mål och indikatorer 2019-2022. 

 

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 

kommunfullmäktige 

1. Godkänna Socialnämndens uppfyllande mål 2019-2022.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktiges antagna övergripande mål ska åtföljas av att nämnder 

och kommunstyrelse utarbetar uppfyllandemål där det fastställs hur 

nämnderna och kommunstyrelserna ska arbeta för att uppfylla 

kommunfullmäktiges övergripande mål. 

 

Vid halvdagskonferens den 22 oktober 2018 har förvaltningschefen 

presenterat förvaltningens förslag av målarbete 2019 för social-

förvaltningen. Förslaget innebär ett uppfyllande mål; ”Att förbättra nyttan 

för medborgaren utifrån det ansvar och uppdrag verksamheten har.” 
Målet ska omfatta och beröra alla verksamheter och indikatorerna ska följa 

upp uppfyllandemålet årligen.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 190221, en sida 

Kommunfullmäktiges övergripande mål och socialnämndens uppfyllande 

mål. 190221, åtta sidor 

Protokollsutdrag, Sn Au 190304 § 10, en sida 

Målarbete 2019 för Socialförvaltningen. 181022, åtta sidor 

Protokollsutdrag, Ks 190219 § 12, två sidor 

Rutiner för styrelsens och nämndernas uppfyllande mål, Antagen ks 190219 

§ 12, fyra sidor 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 
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§ 16 

Socialförvaltningens verksamhetsrapport (SN/2019:20) 

 

Socialnämndens beslut 

1. Lägga socialförvaltningens verksamhetsrapport 2019-03-18 till 

handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Skriftlig rapport från förvaltningschef och verksamhetschefer för Stöd och 

omsorg, Vård och omsorg och Hälso- och sjukvården. 

 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens verksamhetsrapport, 190318, sex sidor 
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§ 17 

Socialnämndens ärendebalanslista (SN/2018:162) 

 

Socialnämndens beslut 

1. Avsluta uppdragen och därmed avföra dem från socialnämndens 

ärendebalanslista. 

 

Ärendebeskrivning 

Redovisning av socialnämndens ärendebalanslista. Nedan listade uppdrag 

föreslås att avföras: 
Datum / § / Diarienummer Ärenderubrik 

Sn 190318 § 18 

Sn 181022 § 81 

Sn 180917 § 69 

Kf 180503 § 41 

(Dnr SN/2018:88) 

Dnr KS/2017:198/13 

Statsbidrag till stöd i ensamkommande barns 

asylprocess  

Ks 190219 § 13 

Ks Au 190205 § 5 

Sn 181022 § 82 

Sn 180917 § 73 

Dnr SN/2018:155/73 

Dnr KS/2018:264/73 

Utöka Björbo servicehem/säbo med 10 platser 

med byggstart så fort som möjligt 

 

Sn 190318 § 15 

Sn Au 190304 § 10 

Sn Au 190128 § 3 

Sn 181022 § 84 

Dnr SN/2018:145/00 

Socialnämndens uppfyllande mål, 

mandatperioden 2019-2022 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 190312, en sida 

Ärendebalanslista för socialnämnden, 190312, två sidor 

 

Protokollsutdrag 

SN, sekreterare 

 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2019-03-18 9 

 
 

 

 

 
Justerare      

      

      

      
 

§ 18 

Verksamhetsberättelse 2018 Socialnämnden (SN/2019:36) 

 

Socialnämndens beslut 

1. Godkänna Verksamhetsberättelse 2018 Socialnämnden samt översända 

den till kommunstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden redovisar ett resultat för 2018 som är 3 mnkr sämre än 

budget. De största avvikelserna finns hos Vård- och omsorg, LSS och IFO. 

Bokförda intäkter och kostnader är högre än budget. Detta förklaras av 

högre statsbidrag, extern och intern försäljning samt högre kostnader hos 

verksamheterna. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 190222, en sida 

Verksamhetsberättelse 2018 Socialnämnden 

Protokollsutdrag, Sn Au 190304 § 6 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 
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§ 19 

Budget 2020 - Behovsbeskrivning Socialnämnden (SN/2019:37) 

 

Socialnämndens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

2. Föra ärendet till Budgetberedningen. 

  

Ärendebeskrivning 

I budgetarbetet för 2020 ska varje nämnd ta fram en behovsbeskrivning där  

man beskriver volymförändringar, omvärldsfaktorer och där 

utvecklingsbehov definieras. Behovsbeskrivningarna ska överlämnas till 

budgetberedning som underlag i den fortsatta budgetprocessen. 

 

Socialnämnden delges en sammanfattning av behovsbeskrivningen.  

Det slutliga dokumentet ska vara budgetberedningen tillhanda inför sitt 

sammanträde den 2 april.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 190225, en sida 

Behovsbeskrivning budget 2020, socialförvaltningen, 190225, 16 sidor 

Protokollsutdrag, Sn Au § 11, 190304, en sida 
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§ 20 

Delegationsordning för Socialnämnden (SN/2019:38) 

 

Socialnämndens beslut 

1. Anta Delegationsordning för Socialnämnden. 

2. Kompletterande beslutanderätt enligt 10 kap 6 § SoL ges i turordning 

till socialnämndens ordförande, vice ordförande och i turordning valda 

ledamöter till socialnämndens individ- och familjeomsorgsutskott. 

Ledamöter Individ- och familjeomsorgsutskottet (Ifou) 

Irené Homman (S), socialnämndens ordförande och ordf. Ifou 

Barbro Wallin (M), socialnämndens vice ordf. och vice ordf. Ifou 

Birgitta Floresjö (C), ledamot 

Patrik Andersson (KOSA), ledamot 

 

3. Socialnämnden uppdrar åt socialnämndens ordförande att fatta beslut i 

brådskande ärenden enligt 6 kap 39 § KL. Då ordförande inte är 

tillgänglig fattas beslut av vice ordförande och därefter i turordning 

valda ledamöter till socialnämndens individ- och 

familjeomsorgsutskott. 

4. Socialnämnden uppdrar åt socialnämndens ordförande och vice 

ordförande och därefter i turordning valda ledamöter till 

socialnämndens individ- och familjeomsorgsutskott att på nämndens 

vägnar fatta brådskande beslut i ärenden om umgängesbegränsning och 

hemlighållande av vistelseort enligt 14 § andra stycket LVU. Beslut 

fattas i avvaktan på socialnämndens beslut. 

5. Beslut som fattas med stöd av kompletterande beslutanderätt enligt 

LVU och LVM eller med stöd av 6 kap 39 § KL ska anmälas till 

nämnden vid kommande sammanträde. 

 

Ärendebeskrivning 

Med delegation avses att socialnämnden ger någon i uppdrag att fatta beslut 

på nämndens vägnar i vissa ärenden, det vill säga att nämnden överför rätten 

att fatta självständiga beslut till en delegat.  

 

Regler om delegering styrs av kommunallagen (KL). En nämnd får, enligt  

6 kap 37 § KL, uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att 

besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 
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En nämnd får även enligt 7 kap. 5-8 §§ KL uppdra åt en anställd att fatta 

beslut.  

 

Kompletterande beslutanderätt är inskriven i vissa lagrum i lag om vård av 

unga (LVU) och lag om vård av vissa missbrukare (LVM). Kompletterande 

beslutanderätt är inte samma sak som delegering och har företräde framför 

delegeringsordningen i brådskande ärenden då individ- och 

familjeomsorgsutskottets sammanträde inte kan avvaktas.  

 

Beslutet fattas då istället av särskilt förordnade personer som socialnämnden 

har utsett (förtroendevalda eller tjänstemän beroende på vilket lagrum som 

avses). För att vara behörig att fatta beslut enligt kompletterande 

beslutanderätt måste den förtroendevalda vara ordinarie ledamot i 

socialnämnden.  

 

Enligt 6 kap 39 § får en nämnd uppdra åt ordföranden, eller en annan 

ledamot som nämnden har utsett, att besluta på nämndens vägnar i ärenden 

som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. 

 

Delegationsbeslut ska anmälas till nämnden som själv avgör i vilken 

ordning det ska ske, enligt 7 kap 8 § KL. Syftet med rapporterings-

skyldigheten är dels att nämndledamöterna ska få information om beslut 

som fattas på delegation från nämnden, dels att möjliggöra för nämnden att 

utöva en viss kontroll över hur delegationsuppdragen utförs. Anmälan till 

nämnden innebär dock inte att nämnden ska ompröva eller fastställa 

beslutet.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 190226, två sidor 

Delegationsordning Socialnämnden mandatperioden 2019-2022, 40 sidor 

Protokollsutdrag, Sn Au 190304 § 12 

 

Underlag 

Delegationsordning för socialnämnden antagen SN 150401 § 1,  

(SN/Dnr: 2015:1/00) med senaste antagen revidering SN 180917 § 68 

 

Protokollsutdrag 

Socialförvaltningen + handling 
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§ 21 

Riktlinjer insatser gruppbostad och servicebostad (SN/2019:39) 

 

Socialnämndens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Underlag ”Riktlinjer för insatser inom verksamheter gruppbostad och 

servicebostad” presenteras för socialnämnden med syfte att särskilt 

diskutera avsnitten ”Fritid och kultur” och ”Resor”.  

 

Underlag 

Arbetsmaterial, socialförvaltningen, fyra sidor 

Protokollsutdrag, Sn Au 190304 § 14 

 

Lagrum 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
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§ 22 

Mål Socialnämnden 2018 - Årsredovisning (SN/2017:154) 

 

Socialnämndens beslut 

1. Godkänna årsredovisningen av måluppfyllelse 2018. 

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden har antagit sex mål för 2018 utifrån kommunens strategiska 

mål. Årsredovisningen visar att fem av målen är uppfyllda och ett av 

dem gällande sjukfrånvaro är inte uppfyllt.  

 

Verksamheterna har arbetat med aktiviteter för att minska sjukfrånvaron 

under året men arbetet har tyvärr inte visat förväntad effekt. Övriga mål har 

alla uppnåtts och socialförvaltningens långsiktiga utvecklingsarbete har tagit 

ännu ett steg i rätt riktning. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 190218, en sida 

Mål för Socialnämnden – Årsredovisning, 190213, sex sidor 

Protokollsutdrag, Sn Au 190304 § 7 
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§ 23 

Kvalitetsberättelse 2018 (SN/2019:33) 

 

Socialnämndens beslut 

1. Godkänna Socialförvaltningens Kvalitetsberättelse för 2018. 

 

Ärendebeskrivning 

I kvalitetsberättelsen redovisas de viktigaste kvalitetsförbättringar och hur 

socialförvaltningen säkrar att kvaliteten håller måttet utifrån de mål som 

socialnämnden beslutat och den lagstiftning som styr. 

 

Socialförvaltningens kvalitets- och ledningssystem (QPR) är ett verktyg för 

att bibehålla och uppnå god kvalitet inom 

verksamheterna.  Ledningssystemet består av flera delar som tillsammans 

ger stöd i att styra och leda för god kvalitet. Systemet ligger till grund för 

socialförvaltningens systematiska kvalitetsarbete.   

 

Ledningssystemet är uppbyggt utifrån socialstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 

2011:9.  

 

Socialförvaltningen i Gagnefs kommun erbjuder tjänster för alla ålders-

grupper. Varje dag möter medarbetarna ett stort antal medborgare med olika 

behov. En viktig förutsättning för hög kvalitet är att den enskilde är delaktig 

och har inflytande över sina insatser. Vi arbetar med ständig utveckling för 

att på bästa sätt tillgodose medborgarnas behov utifrån lagar, mål och 

ekonomiska förutsättningar.  
 

All personal uppmanas att rapportera risker, tillbud och negativa händelser.  

Detta gör att vi tidigt kan upptäcka fel och brister och åtgärda dessa innan 

tillbud och negativa händelser sker. Har det redan hänt ett tillbud eller en 

negativ händelse så ser vi även där över våra rutiner och försöker förbättra 

dessa så att det inte behöver hända igen.  

 

För att förbättra och kvalitetssäkra verksamheten i socialförvaltningen har 

verksamheten bland annat arbetat med följande:  

• Fortsatt utveckling av ständiga förbättringar.  

• Fler processer har skapats i QPR.  

• Årshjul gällande systematisk uppföljning. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 190222, en sida  

Socialförvaltningens kvalitetsberättelse 2018, socialförvaltningen, 190220, 

27 sidor 

Protokollsutdrag, Sn Au 190304 § 8 
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§ 24 

Patientsäkerhetsberättelse 2018 (SN/2019:34) 

 

Socialnämndens beslut 

1. Godkänna Patientsäkerhetsberättelse 2018 Socialnämnden.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska vårdgivaren skriva en 

patientsäkerhetsberättelse. Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet 

och tydligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att 

förbättra patientsäkerheten.  

 

Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att 

bedöma hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra 

kvaliteten har bedrivits i verksamhetens olika delar, och att informations-

behovet hos externa intressenter tillgodoses. (SOSFS 2011:9 7 kap. 3 §)  

 

Patientsäkerhetsberättelsen bör utformas så att den kan ingå i vårdgivarens 

ledningssystem för patientsäkerhet. Patientsäkerhetsberättelsen ska vara 

färdig senast den 1 mars varje år. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 190228, en sida 

Patientsäkerhetsberättelse 2018, socialförvaltningen, 190218, nio sidor 

Protokollsutdrag, Sn Au 190304 § 9 

 

Lagrum 

patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) 
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§ 25 

Rapporter (SN/2019:36, SN/2019:42, SN/2019:48) 

 

Socialnämndens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 

 

 

1. Bokslut 2018 
 

Ärendebeskrivning 

Bokslut 2018-12-31 Socialnämnden är ett underlag till Socialnämndens 

verksamhetsberättelse 2018. Tabell redovisar budget, utfall och avvikelse 

för respektive verksamhet samt även en kolumn med jämförelse av  

utfallet 2017.  
 

Socialnämndens resultat 2018 är 3 mnkr sämre än budget. 2017 var 

socialnämndens resultat 9,7 mnkr sämre än budget. 
 

Underlag 

Bokslut 2018 Socialnämnden, kommunstyrelsens förvaltning, tre sidor 
 

Dnr SN/2019:36/04 

 

2. Platsbehov inom vård och omsorg 
 

Ärendebeskrivning 

Kommunen har enligt socialtjänstlagen ansvar för att ta reda på vilka behov 

av särskilda boenden som finns och att planera för dem i god tid. Ansvariga 

inom vård och omsorg har gjort en utredning som påvisar behovet av platser 

på särskilt boende de närmaste åren.  
 

Kommunstyrelsen har ansvaret för den långsiktiga planeringen när det gäller 

kommunens lokalbehov och kommunchef har i uppdrag att leda arbetet med 

att sammanställa en övergripande och långsiktig boendeplan. Utredningen 

gällande platsbehov inom vård och omsorg är en rapport för att utgöra ett 

underlag till den långsiktiga boendeplanen. 
 

Underlag 

Utredning, socialförvaltningen, 190304, 19 sidor 

Protokollsutdrag, Sn Au 190304 § 15 

Dnr: SN/2019:48/73 
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3. Inspektion av socialtjänsten i Gagnefs kommun 
 

Ärendebeskrivning 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har meddelat att en tillsyn i 

enlighet med 13 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL ska göras av 

socialtjänsten i Gagnefs kommun. Granskningen ska innefatta ett antal 

ärenden gällande barn, unga och vuxna. Inspektionen kommer att 

genomföras den 10-11 april 2019. 

 

Tillsynen är även en uppföljning av IVO:s tidigare granskning av Individ- 

och familjeomsorgens (IFO:s) handläggning av inkomna anmälningar 

rörande barn samt handläggning av ärende rörande 

personer med missbruksproblematik. 

 

Underlag 

Meddelande, IVO, 190221, tre sidor 

 

Dnr:SN/2019:42/70 

 

3. Utbildningsdagar för socialnämnden 
 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden informeras om planerade datum den 29 april kl 8-12 och den 

22 maj kl 8-16 för utbildning gällande socialnämndens verksamheter, stöd 

och omsorg och vård och omsorg.   

 

Heldagen den 22 maj kommer även att omfatta budget 2020 och 

konsekvensbeskrivning kopplat till tilldelad budgetram.  
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§ 26 

Anmälan av utskottets protokoll (SN/2019:13) 

 

Socialnämndens beslut 

1.  Godkänna redovisningen av utskottets protokoll som förtecknas i 

dagens protokoll. 

 

Ärendebeskrivning 

Protokoll från arbetsutskottets sammanträden finns i socialnämndens mapp 

på plattan i Netpublicator. 

 

Beslutsunderlag 

Socialnämndens arbetsutskott 2018-03-04, §§ 5-17 
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§ 27 

Anmälan av delegationsbeslut och beslut med kompletterande 

beslutanderätt (SN/2018:163) 

 

Socialnämndens beslut 

1. Godkänna redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i 

dagens protokoll. 

2. Lägga rapporten av ordförandebeslut med stöd av kompletterande 

beslutanderätt enligt LVU till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Med delegation avses att socialnämnden ger någon i uppdrag att fatta beslut 

på nämndens vägnar i vissa ärenden, det vill säga att nämnden överför rätten 

att fatta självständiga beslut till en delegat.  

 

Regler om delegering styrs av kommunallagen (KL). En nämnd får, enligt  

6 kap 37 § KL, uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att 

besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 

En nämnd får även enligt 7 kap. 5-8 §§ KL uppdra åt en anställd att fatta 

beslut.  

 

Delegationsbeslut ska redovisas löpande till socialnämnden i den ordning 

som nämnden bestämt. Redovisningen innebär inte att socialnämnden får 

ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det 

socialnämnden fritt att återkalla lämnad delegering. 

 

Beslut i individärenden med stöd av kompletterande beslutanderätt eller 

ordförandebeslut då nämndens beslut inte kunnat avvaktas redovisas på 

särskild lista som även lämnas som en rapport till individ- och 

familjeomsorgsutskottet.  

 

Redovisning av delegationsbeslut av myndighetsutövning inom individ- och 

familjeomsorgen (IFO) dras ut i form av listor ur handläggningsprogrammet 

Procapita och förvaras i socialförvaltningens närarkiv. Av listorna framgår 

beslutsdatum, lag, beslutsfattare och typ av beslut, samt personuppgifter 

(sekretess). 

 

Redovisning av delegationsbeslut av handläggare i bostadsanpassnings-

ärenden redovisas i form av listor ur handläggningsprogrammet. 
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Delegationsbeslut indvid- och familjeomsorgsutskottet (Ifou): 

Ifou 190211 § 11 

Ifou 190304 §§ 12-13 

 

Delegationsbeslut av myndighetsutövning, individ- och 

familjeomsorgen; barn och familj, vuxen och myndighetsenheten 

• Delegationsbeslut, barn- och familjeenheten och vuxenenheten,  

190205-190312 

• Delegationsbeslut enligt SoL och LSS, myndighetsenheten,   

190205-190312 

 

Redovisning av delegationsbeslut i rapporteringssystem: nr 6/2019: 

6/2019, Utse ombud att företräda i förvaltningsrätten, förvaltn.chef, 190216 

12/2019, Omedelbart omhändertagande upphör, socialnämndens ordf, 

190308 

 

Redovisning av delegationsbeslut i rapporteringssystem för 

handläggare av bostadsanpassningsärenden:  

Lista, 2019-01-01—2019-03-12 

 

Anmälan av ordförandebeslut (kompletterande beslutanderätt)  

Lista, nr 8-12/2019, 2019-03-04, en sida 

 

 

 

 


