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Justerare       

       

       

       
 

Plats och tid 

Teams-möte, kl. 13:00-16:00 

 
Beslutande 

Ledamöter 

Irené Homman (S), ordförande 

Barbro Wallin (M) 

Johanna Hallin (C) 

Daniel Bergman (S) 

Johan Elfsberg (C) 

Robert Österlund (V) 
 

Tjänstgörande ersättare 

Lars Svensson (M) tjänstgörande för Birgitta Floresjö (C) 

Ulf Haglund (KOSA) tjänstgörande för Patrik Andersson (KOSA)  

 

 
Övriga närvarande 

Tjänstemän 

Malin Lindén Ohlsson, socialchef 

Anna Eklund, verksamhetschef vård och omsorg §§ 36, 38-42 

Anna Yttervall, verksamhetschef stöd och omsorg 

Erica Arvidsson, ekonom 

Karin Halvarsson, ekonom § 37 

Maria Linder, projektledare nya särskilda boendet, del av § 36 
 

 

 

 

 
 

Justering 

Justerare 

Ulf Haglund (KOSA) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 

Kommunkontoret Djurås, 2021-05-31 kl. 14:00 §36-§48 

 

 

 

 

 

 

 

 
Underskrifter 
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Sekreterare 

 

 ________________________________   

Margareta Marjeta  

 
Ordförande 

 

 ________________________________   

Irené Homman (S)  

 
Justerare 

 

 ________________________________   

Ulf Haglund (KOSA)  

 
 

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

Organ Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2021-05-24 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 

§36-§48 2021-06-01 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 

Kommunkontoret Djurås 2021-06-23 
 

Underskrift 

 

 ________________________________   

Margareta Marjeta 
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SN/2021:13, SN/2021:11 

SN § 36 
 

Socialförvaltningens verksamhetsrapport 

Socialnämndens beslut 

1.  Lägga Socialförvaltningens verksamhetsrapport 2021-05-24 till 

handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Skriftlig rapport från förvaltningschef och verksamhetschefer för Stöd och 

omsorg, Vård och omsorg och Hälso- och sjukvården. Information om vad 

som är aktuellt i verksamheten och avvikelserapportering redovisas för att 

ge socialnämnden en bra överblick av socialförvaltningen. 

 

Statistik från individ- och familjeomsorgen (IFO) och 

arbetsmarknadsenheten (AME) redovisas fortlöpande tillsammans med 

verksamhetsrapporter till nämnden.  

Muntlig information på sammanträdet 

Socialförvaltningens projektledare för det nya särskilda boendet för 

personer med demenssjukdom informerar om byggprocessen och att 

byggnationen nu officiellt är inledd med det första spadtaget den 20 maj 

2021.  

 

Verksamhetschef, Stöd och omsorg, informerar muntligt angående 

kostnadsutvecklingen av placeringar av barn, unga och vuxna. På 

socialnämndens sammanträde den 21 juni 2021 kommer en fördjupad 

redovisning samt fallbeskrivning av vilka åtgärder och insatser som oftast 

kan föreligga ett beslut om placering.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 210518, 1 sida 

Verksamhetsrapport, socialförvaltningen, 210524, 6 sidor 

Statistik, IFO, jan-april 2021, 3 sidor 

Statistik, Stationen, jan-april 2021, 1 sida 
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SN/2020:126 

SN § 37 
 

Budgetuppföljningsprognos 2021-04-30 Socialnämnden 

Protokoll beslutsinstansformulering 

1.  Godkänna åtgärder för budget i balans enligt beslutsunderlag 

Budgetuppföljningsprognos 2021-04-30 Socialnämnden. 

2. Lägga Budgetuppföljningsprognos 2021-04-30 Socialnämnden till 

handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden redovisar en prognos för helåret som är 13,2 mnkr sämre än 

budget vilket är en förbättring mot föregående prognos med 87 tkr. Det 

råder stor osäkerhet kring prognosen då vi fortfarande befinner oss i en 

pandemi där det i dagsläget är svårt att se hur den kommer att påverka 

verksamheterna. Kostnader relaterade till Covid-19 är bokförda till 777 tkr 

där kostnaden främst finns hos socialchefen. Ersättning från 

Försäkringskassan för sjuklöner under perioden januari – mars uppgår till 

693 tkr. 

Åtgärder för budget i balans 

Enligt Anvisningar och plan för ekonomisk rapportering 2021 som 

fastställdes av kommunstyrelsen 2020-11-24 § 184 ska nämnder som 

redovisar en negativ prognos beskriva vilka åtgärder som nämnden vidtar 

för att nå en budget i balans. 

Socialnämnden ämnar vidta följande åtgärder: 

• Digital signering av mediciner mm 

• Systemstöd vid planering av arbetet särskilt boende 

• Rehabiliterande arbetssätt 

• Översyn rutiner HSL 

• Handlingsplan IFO, AME 

• Systematiskt arbeta med avvikelsehanteringen 

• BPSD, arbetssätt demenssjukdom 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 210520, 1 sida 

Budgetuppföljningsprognos 2021-04-30 Socialnämnden, 4 sidor 

Redovisning, Socialförvaltningens arbete med budget i balans 2021, 

210524, 15 sidor 
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Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 
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SN/2021:38 

SN § 38 
 

Länsövergripande överenskommelse om samverkan rörande 
personer som missbrukar; alkohol, narkotika, andra 
beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller 
spel om pengar 

Socialnämndens beslut 

1.  Godkänna reviderad länsövergripande överenskommelse om samverkan 

rörande personer som missbrukar; alkohol, narkotika, andra 

beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om 

pengar.  

2.  Beslutet gäller under förutsättning att samtliga ingående parter fattar 

likalydande beslut. 

Ärendebeskrivning 

Kommuner och regioner har en lagstadgad skyldighet att ingå samarbete i 

fråga om personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra 

beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om 

pengar (5 kap. 9a § SoL och 16 kap. 3 § HSL). I länet regleras samarbetet 

genom en länsövergripande överenskommelse mellan kommunerna i 

Dalarna och Region Dalarna.  
 

En revidering har gjorts av tidigare samverkansöverenskommelse från 2016. 

Arbetet har genomförts i en arbetsgrupp och referensgrupp med 

representanter från kommunerna, Region Dalarna och brukarrörelsen. De 

största förändringarna är att överenskommelsen omfattar barn och unga 

samt spelberoende/spelproblem (spel om pengar).  
 

Vidare har det tidigare regionala vårdprogrammet utgått och istället 

hänvisas till det nya nationella vård- och insatsprogrammet (VIP) för 

missbruk och beroende. En förändring avseende avtalstiden har införts till 

en period om tre år. Överenskommelsen föreslås träda i kraft 1 juli 2021. 

 

Reservation  

Robert Österlund (V) reserverar sig mot beslutet och inkommer med en 

skriftlig reservation innan justeringen. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, SN AU 210510 § 17, 1 sida 

Missiv, Hälso-och sjukvårdsförvaltning, Region Dalarna, 210427, 2 sidor 
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Underlag för rekommendation, Välfärdsrådet, 210422, 3 sidor 

Länsövergripande överenskommelse, 210701-240630, 41 sidor 

Protokollsutdrag 

Region Dalarna (Välfärdsrådet) 
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SN/2021:39 

SN § 39 
 

Länsövergripande överenskommelse om ansvarsfördelning när 
kommunen beslutar om placering på hem för vård eller boende 
(HVB) 

Socialnämndens beslut 

1. Godkänna reviderad länsövergripande överenskommelse om 

ansvarsfördelning när kommunen beslutar om placering på hem för 

vård eller boende (HVB). 

2. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga ingående parter fattar 

likalydande beslut. 

Ärendebeskrivning 

Syftet med den länsövergripande överenskommelsen är att tydliggöra 

ansvaret för kommun och region gällande enskilda personer som 

kommunernas socialnämnder beslutar att placera på hem för vård eller 

boende (HVB) och där den enskilde har behov av såväl sociala som hälso- 

och sjukvårdsinsatser.  

 

En revidering av tidigare samverkansöverenskommelse från 2016 har gjorts. 

Den reviderade överenskommelsen föreslås träda i kraft 1 juli 2021 och 

avtalstiden gäller under tre år. 

 

Länschefsnätverket har godkänt den reviderade överenskommelsen på 

sammanträde 2021-02-19 och överenskommelsen har därefter behandlats i 

Välfärdsrådet 2021-03-25 med beslut att rekommendera ingående parter att 

godkänna revideringen. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, SN AU 210510 § 18, 1 sida 

Missiv, hälso- och sjukvårdsförvaltning, Region Dalarna, 210401, 1 sida 

Underlag för rekommendation, Välfärdsrådet, Region Dalarna, 210316, 

2 sidor 

Länsövergripande överenskommelse, version 4, 210701-240630, 11 sidor 

Protokollsutdrag 

Region Dalarna (Välfärdsrådet) 
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SN/2021:49 

SN § 40 
 

Utredning av HVB-hem med inriktning missbruk och NPF 
problematik i Dalarna 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden ställer sig bakom en avsiktsförklaring om att delta i 

fortsatt utredning av HVB-hem med inriktning missbruk och NPF 

problematik i Dalarna. 

Ärendebeskrivning 

Under våren 2019 gav Dalarnas kommunchefsnätverk ett uppdrag till 

socialchefsnätverket att hitta möjliga samarbetsområden för att gemensamt 

möta utmaningar kring ekonomi och kompetensförsörjning.  
 

Socialchefsnätverket enades om fyra områden att undersöka vidare om 

möjligheter till samarbete. Dessa var gemensam rekrytering och utbildning 

av familjehem, behandlingshem/stödboende, familjerätt samt LSS-

handläggning. 
 

Borlänge kommun fick ansvar för att leda processen för behandlingshem/ 

stödboende. Med hänsyn till områdets omfattning och komplexitet bedrivs 

arbetet i form av en förstudie. Arbetet har genomförts tillsammans med ett 

flertal kommuner från Dalarna. Förstudierapporten presenterades till 

kommundirektörerna i Dalarna 2021-03-17 med beslut att Borlänge 

kommun ansvarar för en fortsatt utredning av regionalt HVB med 

uppföljning och återkoppling till socialchefsnätverket.  
 

Socialchefsnätverket hade frågan upp på möte 2021-03-26 med beslut att 

samtliga socialchefer skulle ta med frågan till respektive nämnd för 

ställningstagande till avsiktsförklaring om fortsatt deltagande i vidare 

utredning av HVB-hem med inriktning missbruk och NPF problematik i 

Dalarna.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, SN AU 210510 § 19, 1 sida 

Tjänsteskrivelse avseende avsiktsförklaring, Borlänge kommun, 2 sidor 

Slutrapport, Förstudie för regional samverkan boenden, Borlänge kommun, 21 sidor 

 

Protokollsutdrag 

Borlänge kommun, socialförvaltningen 
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SN/2021:45 

SN § 41 
 

Länsgemensam organisation, rekrytering och utbildning av 
familjehem i Dalarna 

Socialnämndens beslut 

1.  Socialnämnden ställer sig bakom en avsiktsförklaring om att delta i en 

fördjupad utredning om länsgemensam rekrytering och utbildning av 

familjehem i Dalarna. 
 

Ärendebeskrivning 

Under våren 2019 gav Dalarnas kommunchefsnätverk ett uppdrag till 

socialchefsnätverket att hitta möjliga samarbetsområden för att gemensamt 

möta utmaningar kring ekonomi och kompetensförsörjning. 
 

Socialchefsnätverket enades om fyra områden att undersöka vidare gällande 

samverkan. Dessa var gemensam rekrytering och utbildning av familjehem, 

behandlingshem/stödboende, familjerätt samt LSS-handläggning.  
 

Falu kommun tog ansvaret att leda processen mot gemensam rekrytering 

och utbildning av familjehem. 2021-03-17 presenterades utredningarna för 

kommuncheferna i Dalarna och beslut togs att fortsatt arbete med de olika 

samverkansprojekten sker genom socialchefsnätverket. 
 

Socialchefsnätverket hade frågan upp på möte 2021-03-26 med beslut att 

samtliga socialchefer skulle ta med frågan om familjehemsrekrytering 

tillbaka till respektive nämnd för att avge en avsiktsförklaring om fortsatt 

deltagande i en fördjupad utredning.  
 

En vidare utredning ska innehålla förslag på avtal, styrning och ledning, 

rutiner och praktiska frågor kring hur samverkan ska se ut. En avsikts-

förklaring behövs för att kunna presentera en budget, beroende på hur 

många kommuner som avser att delta. Falu kommun föreslås bli 

värdkommun för den gemensamma organisationen. 
 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, SN AU 210510 § 20, 1 sida 

Tjänsteskrivelse avseende avsiktsförklaring, Falu kommun, 2 sidor 

Utredning, Falu kommun, Länsgemensam rekrytering och utbildning av familjehem i 

Dalarna, 210205, 21 sidor 
 

Protokollsutdrag 

Falu kommun, socialförvaltningen, barn- och familjesektionen 
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SN/2021:50 

SN § 42 
 

Statsbidrag till kommuner för habiliteringsersättning 

Socialnämndens beslut 

1. Ge socialförvaltningen i uppdrag att rekvirera statsbidrag för 

habiliteringsersättning år 2021. 

2. Höja habiliteringsersättningen till deltagare i daglig verksamhet enligt 

LSS från 34 kronor per dag till 50 kronor per dag från och med 1 juli 

2021. 

3. Betala ut en retroaktiv ersättning för perioden 210101-210630 samt 

betala ut en engångsbonus vid årets slut på 1500 kronor till alla 

deltagare i daglig verksamhet enligt LSS i Gagnefs kommun. 

Ärendebeskrivning 

Habiliteringsersättning är en ersättning som ges till personer som deltar i 

daglig verksamhet enligt LSS. Den dagliga verksamheten kan exempelvis 

bestå av arbete med hantverk eller praktik på arbetsplatser och syftar till att 

främja delaktighet i samhället.  

 

Nuvarande habiliteringsersättning i Gagnefs kommun är 34 kronor per dag, 

och ersättningsnivån har varit densamma sedan i början av 2000-talet.  

Från 2018 har det funnit möjlighet att rekvirera statsbidrag för 

habiliteringsersättning från Socialstyrelsen. Syftet med statsbidraget har 

varit att införa eller höja en låg dagpenning för dem som deltar i daglig 

verksamhet enligt LSS. Utifrån att Gagnefs kommun under den här perioden 

har haft en habiliteringsersättning och att det inte funnits planer på att höja 

den har socialförvaltningen tidigare år valt att inte söka stadsbidraget.  

 

Kommunerna som rekvirerar bidraget kan göra det enligt Socialstyrelsens 

fördelningsnyckel. Denna utgår ifrån det antal deltagare som finns i daglig 

verksamhet i kommunen enligt Socialstyrelsens senaste statistik. För 

Gagnefs kommun är det beloppet 301 622 kronor för 2021. De medlen som 

rekvireras kan användas till och med den 31 december 2021. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 210507, 1 sida 

Utredning om att rekvirera stadsbidrag för att höja habiliteringsersättning, 

socialförvaltningen, 3 sidor 

Protokollsutdrag, SN AU 210510 § 21, 1 sida 
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SN/2019:38 

SN § 43 
 

Delegationsordning för socialnämnden - revidering 

Socialnämndens beslut 

1. Återremittera ärendet till förvaltningen för vidare utredning gällande 

delegation av att teckna avtal. 

Ärendebeskrivning 

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

på nämndens vägnar i vissa ärenden.  
 

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.  
 

Delegationsordningen ska vara ett levande dokument. Enligt social-

förvaltningens årshjul över återkommande ärenden ska delegations-

ordningen årligen uppmärksammas i verksamheterna. Eventuella förslag på 

ändringar eller tillägg lämnas till socialnämnden för beslut.  
 

Redaktionella ändringar av delegationsordningen är delegerat till 

förvaltningschef. Med redaktionella ändringar avses lagrumshänvisningar, 

kommentarer, skrivfel, ny numrering eller liknande ändringar. I reviderings-

förslaget till socialnämnden 2021-05-24 har även redaktionella ändringar 

tagits med.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, SN AU 210510 § 22, 2 sidor 

Delegationsordning, senast reviderad 210429, med markerade 

revideringsförslag på sidorna 15, 16, 20, 22 och 38, 40 sidor 
 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 210429, 2 sidor 
 

Tidigare beslut i ärendet 

SN 210429 § 31 

SN 210208 § 6 

SN 200210 §10 

SN 190318 §20 
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SN/2021:48 

SN § 44 
 

Rapportering av ej verkställda beslut, rapport 1 2021 

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 Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO). 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 fyra gånger per år. Skyldigheten att rapportera gäller beslut i 

alla verksamheter enligt socialtjänstlagen (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.   

 

IFO:  

Gynnande beslut Avbruten 

verkställighet 

Skäl till att 

beslutet inte 

verkställts 

Verkställt  Avslutat 

Inget att rapportera 
 

     
   

 

OF: 

Gynnande beslut Avbruten 

verk-

ställighet 

Skäl till att 

beslutet inte 

verkställts 

Verkställt  Avslutat 

Kontaktperson SoL 200221  Rekrytering*   

Kontaktperson SoL 200301  Rekrytering*   
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Kontaktperson LSS 200601  Rekrytering*   

Ledsagare SoL 200616  Rekrytering**   

Ledsagare LSS 201001  Rekrytering*   

Kontaktperson LSS 201001  Rekrytering*   

Kontaktperson SoL 20118  Rekrytering*   

Ledsagare SoL 201201  Rekrytering*   

Korttidsvistelse LSS 20128  Rekrytering*   

Ledsagarservice LSS 210108  Annat***   

Kontaktperson LSS 210108  Annat***   

Avlösarservice LSS 210119  Rekrytering**

** 

  

 

* Svårigheter att rekrytera uppdragstagare dels pga av covid-19. 

** Önskar personal från boendet, rekrytering pågår.  

*** Har valt att avvakta med insatsen pga ändrad situation. 

**** Föräldrarna har ett förslag som verkställande enhetschef inväntar.  

ÄO: 

Gynnande beslut Avbruten 

verk-

ställighet 

Skäl till att 

beslutet inte 

verkställts 

Verkställt  Avslutat 

Inget att rapportera     

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, SN AU 210510 § 23, 2 sidor 
 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 210429, 2 sidor 
 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 

Revisorer 
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SN/2018:162 

SN § 45 
 

Socialnämndens ärendebalanslista 

Socialnämndens beslut 

1. Lägga ärendebalanslistan till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Redovisning av socialnämndens ärendebalanslista.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 210513, 1 sida 

Ärendebalanslista för socialnämnden, 210513, 1 sida 

Protokollsutdrag 

Nämndsekreterare 
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SN § 46 
 

Rapporter 

Socialnämndens beslut 

1. Lägga rapporten som information till protokollet.  

 

1. Ökade förutsättningar för kontinuitet och trygghet för placerade 

barn och unga, Socialstyrelsens meddelandeblad 3/2021  

Ärendebeskrivning 

På socialnämndens sammanträde 2021-05-24 behandlas ett 

revideringsförslag av socialnämndens delegationsordning. Tillägg som 

föreslås avser bland annat delegation av överväganden av vårdnads-

överflyttning enligt 6 kap. 8 § SoL och 13 § LVU. Sidorna 3-6 i 

meddelandebladet redogör för de nya lagbestämmelserna.  

 

Den 1 mars 2021 ändrades vissa regler i socialtjänstlagen (2001:453), SoL, 

och lagen (1990:52) med särskilda bestämmer vård av unga, LVU, som rör 

placerade barn och unga. Syftet med ändringarna att stärka tryggheten för 

barn och unga. Syftet med ändringarna är att stärka tryggheten för barn och 

unga som är placerade utanför det egna hemmet.  

 

Underlag 

Meddelandeblad 3/2021, April 2021, Socialstyrelsen, 7 sidor 

Handlingsnummer: SN/2021-05-25 # 11 

Beslutsunderlag 

Sammanställning, socialförvaltningen, 2021-05-14, 1 sida 
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 Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2021-05-24 17 

 

 

 

 
Justerare       

       

       

       
 

 

SN/2021:9 

SN § 47 
 

Anmälan av utskottets protokoll 

Socialnämndens beslut 

1. Godkänna redovisningen av utskottets protokoll som förtecknas i 

dagens protokoll. 

Ärendebeskrivning 

Protokoll från arbetsutskottets sammanträden finns i socialnämndens mapp i 

Netpublicator. 

Beslutsunderlag 

SN AU 210510 §§ 17-23 
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 Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2021-05-24 18 

 

 

 

 
Justerare       

       

       

       
 

 

SN/2018:163 

SN § 48 
 

Anmälan av delegationsbeslut och beslut med kompletterande 
beslutanderätt 

Socialnämndens beslut 

1. Lägga rapporteringen av delegationsbeslut och beslut 

med kompletterande beslutanderätt 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. (Socialnämndens delegations-

ordning, senast reviderad SN 210429 § 31, Dnr SN/2019:38/00)  
 

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. 
 

Rapportering av delegationsbeslut från myndighetsutövning i individ- och 

familjeomsorgen görs genom sammanställningar som visar antalet beslut 

per typ och månad. Sammanställningarna ges i den form som IT-stödet kan 

leverera från respektive verksamhet; Vård och omsorg och Stöd och 

omsorg. Redovisning ska lämnas kvartalsvis och på närmast efterkommande 

sammanträde. En helårssammanställning av föregående år redovisas på 

nämndens första sammanträde för året, vanligen i februari. 
 

Beslut i individärenden med stöd av kompletterande beslutanderätt eller 

ordförandebeslut då nämndens beslut inte kunnat avvaktas redovisas till 

individ- och familjeomsorgsutskottet och nämnden får del av besluten 

genom protokollsutdrag från utskottet. 
 

 

 

Redovisning 

Delegationsbeslut indvid- och familjeomsorgsutskottet (Ifou), 

Innehållsförteckning Protokoll 2021: 
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 Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2021-05-24 19 

 

 

 

 
Justerare       

       

       

       
 

Ifou 2021-05-10 §§ 26-27 

Ifou 210510 §§ 28-32 

 

Delegationsbeslut av myndighetsutövning, individ- och 

familjeomsorgen; barn och familj, vuxen och myndighetsenheten, 

utdrag ur Procapita 

Beslut från kvartal 1 har rapporterats på sammanträde 2021-04-29. Kvartal 2 

och 3 rapporteras på socialnämndens sammanträde 2021-10-07. 

 

Beslut med kompletterande beslutanderätt och ordförandebeslut enligt 

6 kap 39 § KL 

Inga beslut har fattats som ska anmälas till nämnden. 

 

Redovisning av övriga delegationsbeslut i rapporteringssystem 

Inga nya delegationsbeslut har rapporterats. 
 

Redovisning av delegationsbeslut i rapporteringssystem för 

handläggare av bostadsanpassningsärenden:  

Lista: period 2021-04-21—2021-05-12, delegationsbeslut nr 5.7, 2 sidor 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 210512, 2 sidor 

Lista, Innehållsförteckning, Ifou 2021, 2 sidor 

Lista, delegationsbeslut bostadsanpassning 210316-210420, 2 sidor 
 


