Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2016-04-18

Sida

1 (20)

Socialnämnden

Plats och tid

Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.00

Ann-Gret Olsson (S) ordförande
Ingels Maria Stigsdotter (S)
Lars Ljungman (KOSA) §§ 38-51
Birgitta Floresjö (C)
Jonas Wittink (MP)
Marie Karlsson (L)
Annika Winlöf (M) tjänstgörande för Barbro Wallin (M) §§ 38-43, 46-51
Johanna Hallin (C) tjänstgörande för Barbro Wallin (M) §§ 44-45, 52-53
Sven-Inge Persson (S)
Margreth Göransdotter (S)
Ulla Envall (KOSA) §§ 38-43, 46-51
Johanna Hallin (C) §§ 38-43, 46-51
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Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag.

Organ
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Sammanträdesdatum
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Datum för anslags uppsättande

2016-04-26

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret Djurås

Underskrift

____________________________

Datum då anslaget tas ned

Margareta Marjeta

Justerare

Utdragsbestyrkande

2016-05-18

Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-04-18
Dnr 2015:136/73

Sn § 38
Motion om Gagnefsgården
Socialnämndens föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
1.

Motionen avförs från vidare handläggning.

Motivering till beslut
Motionären har avlidit och motionen föreslås avföras från vidare
handläggning.
Sammanfattning
I en motion föreslår Bengt-Ola Ryttar (S)
 Att en planändring snarast genomförs som gör det möjligt att nyttja
den så kallade Bergkvistiska tomten.
 Att kommunen snarast kompletterar upphandlingen med att
angränsande kommunal mark får användas.
Redogörelse som berör motionen
Direktivet för nya äldreboenden i Gagnefs kommun som beslutats i
kommunfullmäktige 2015-09-03 är tydlig med att man ska ”bygga
demensboende med plats för 48 lägenheter, i högst två våningsplan”.
Gagnefsgården kommer att tas i bruk tillfälligt som demensboende. Bara
som tillfällig lösning för att hantera platsbristen under tiden planering och
byggnation pågår av de nya demensboendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 2016-03-30, en sida
Kf § 54 140428
Motion, 2014-04-22, en sida
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-04-18
Dnr 2015:199/02

Sn § 39
Motion om att prioritera arbetet med att minska kostnaderna
Förslag till beslut
Socialnämndens föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
1.

Avslå motionen.

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Anders Bengtsson att en person
med ekonomi- och branschkunskap ska anställas i Gagnefs kommun för att
arbeta med att hitta kostnadsminskningar och effektiviseringar inom vårdoch omsorgssektorn.
Motivering till beslut
En arbetsgrupp som består av personer med god kunskap inom området
samt ekonomi har under hösten 2015 gjort en analys av kostnaderna inom
vård och omsorg samt tagit fram förslag på effektiviseringar. Detta har
delgetts ledamöter i kommunstyrelsen samt presenterats muntligt vid
kommunstyrelsens sammanträde 151215. Vård och omsorg har påbörjat en
hel del effektiviseringsarbete och kommer att fortsätta med fler åtgärder.
Enligt den senaste prognosen fortsätter kostnaderna för vård och omsorg att
sjunka.
Då det redan finns bra underlag för vidare effektivisering avslås motionen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 2016-03-29, en sida
Kf § 237 151210
Motion, 2015-11-18, en sida
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-04-18
Dnr 2015:134/73

Sn § 40
Motion om byggnationer i markplan till äldreomsorgen
Förslag till beslut
Socialnämndens föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
1.

Avslå motionen.

Sammanfattning
 I en motion till kommunfullmäktige föreslår Per-Arne Leck (-) att
Gagnefs kommun bygger de särskilda-demens-äldreboendena i
markplan.
Motivering till beslut
Direktivet för nya äldreboenden i Gagnefs kommun som beslutats i
kommunfullmäktige 2015-09-03 är tydlig med att man ska ”bygga
demensboende med plats för 48 lägenheter, i högst två våningsplan”.
Gagnefsgården kommer att tas i bruk tillfälligt som demensboende. Bara
som tillfällig lösning för att hantera platsbristen under tiden planering och
byggnation pågår av de nya demensboendet.
Den politiska viljeriktningen har valt en annan väg än motionen föreslår.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 2016-03-30, en sida
Kf § 111 140616
Motion, 2014-05-27, en sida
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-04-18
Dnr 2015:142/29

Sn § 41
Medborgarförslag om gruppbebyggelsen intill Törnholn i
Dala-Floda
Förslag till beslut
Socialnämndens föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
1. Avslå motionen.
Sammanfattning
I ett medborgarförslag, från Per-Erik Persson och Lena Fast, föreslås att
Gagnefs kommun utreder möjligheterna att genom exempelvis
Gagnefsbostäder AB köpa in gruppbebyggelsen intill Törnholn i Dala-Floda
och använder som förslagsvis övergångslägenheter för pensionärer.
Motivering till beslut
När Gagnefs kommun bygger det nya demensboendet enligt direktivet för
nya äldreboenden i Gagnefs kommun som beslutats i kommunfullmäktige
2015-09-03, kommer man att frigöra demensboendet på Törnholn som
planeras användas som trygghetsboende för seniorer.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 2016-03-31, en sida
Kf § 139 131104
Motion, 2013-10-06, en sida
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-04-18
Dnr 2015:138/73

Sn § 42
Medborgarförslag om demensboende
Förslag till beslut
Socialnämndens föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
1. Anse medborgarförslaget besvarat.
Sammanfattning
I ett medborgarförslag, från Lars-Erik Granholm föreslås att:


”Riv inte Gagnefsgården. Använd den till demensboende till ett nytt är
färdigbyggt.”




”16 nya demensplatser byggs ut vid Björbo servicehus.”
”32 nya demensboendeplatser byggs intill Gagnefsgården på
Bergkvistiska tomten.”
”Flytta inte nuvarande 13 dementa på Gagnefsgården till Törnholn utan
hyr istället ut dessa lägenheter.”
”Frigör de 9 platserna på Rödklöver med att flytta dem till
Gagnefsgården”




Motivering till beslut
Direktivet för nya äldreboenden i Gagnefs kommun som beslutats i
kommunfullmäktige 2015-09-03 är tydlig med att man ska ”bygga
demensboende med plats för 48 lägenheter, i högst två våningsplan”.
Gagnefsgården kommer att tas i bruk tillfälligt som demensboende. Bara
som tillfällig lösning för att hantera platsbristen under tiden planering och
byggnation pågår av de nya demensboendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 2016-03-30, en sida
Kf § 53 140428
Motion, 2014-04-14 en sida
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-04-18
Dnr 2016:16/00

Sn § 43
Förvaltningschefens verksamhetsrapport
Socialnämndens beslut
1.

Verksamhetsrapport från socialförvaltningen läggs som information till
protokollet.

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningens verksamhetsrapport daterad 2016-03-01 har delgetts
socialnämndens ledamöter inför dagens sammanträde. Förvaltningschef
Malin Lindén Ohlsson informerar muntligt utifrån innehållet i rapporten.
Marie Ehrling, enhetschef hemtjänst västra distriktet, och Maria Hammarin,
enhetschef östra distriktet, har inbjudits för att informera om hemtjänstverksamheten i Gagnefs kommun. Presentationen beskriver verksamhetens
omfattning, struktur och planering av den dagliga verksamheten. Även
resultat från enkät gällande brukarnas upplevelser delges samt hur man
arbetar med att effektivisera verksamheten.
Beslutsunderlag
Verksamhetsrapport, socialförvaltningen, 2016-04-18, 7 sidor

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-04-18
Dnr 2016:34/04

Sn § 44
Ekonomisk rapport
Socialnämndens beslut
1. Lägga prognos 2016-03-31 Socialnämnden till handlingarna.
Sammanfattning
Prognosen för mars visar ett underskott på totalt 7,1 mnkr. Vård- och
omsorg prognostiserar ett underskott med 2,1 mnkr, individ- och
familjeomsorgen prognostiserar ett underskott på 2,4 mnkr och LSS
prognostiserar ett underskott på 2,6 mnkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2016-04-15, en sida
Prognos 2016-03-31 Socialnämnden, tre sidor
Protokollsutdrag
Ekonomiavdelningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2016-04-18
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Sn § 45
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:
Datum / §

Ärenderubrik

Kf 160310 § 20
Ks 151215 § 235
Sn 151123 § 60
Kf 131209 § 175
(Ks dnr 2013:858/29)
2015:141/29
Kf 160310 § 22
Ks 151215 § 237
Sn 151123 § 58
Kf 131209 § 176
(Ks dnr 2013:890/73)
2015:137/73
Kf 160310 § 23
Ks 151215 § 238
Sn 151123 § 59
Kf 140616 § 102
(Ks dnr 2014:457/73)
2015:135/73
Sn 160307 § 26
Ks 151020 § 182
Sn 150921 § 35
Dnr 2015:121/13

Medborgarförslag om att behålla Villan i
Djurås i kommunalt ägo

Kf 160310 § 9
Ks 160216 § 19
Sn 160208 § 3
2015:192/70

Årets medmänniska 2015

Justerare

Motion om äldre- och demensboendet i
Gagnef

Motion om att bygga ett äldreboende i
Mockfjärd och avveckla äldreboendet vid
Älvuddens sjukhem i Djurås

Integrationspolitiskt program

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun
Socialnämnden
Forts. Sn § 45
Sn 160307 § 21
Sn 151123 §§ 64,67
Sn 150921 § 37
Sn 150615 § 24
Sn 150518 § 15
Ks 150414 § 55
2015:02/04
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Sammanträdesdatum
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Ekonomisk rapport 2015-02-28 och prognos
2015-03-31
Kommunstyrelsens beslut
1. Ge socialnämnden i uppdrag att vidta
åtgärder för att få verksamheten i balans,
minska underskottet och redovisa för
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 2016-04-11, två sidor.
Ärendebalanslista för socialnämnden, 2016-03-04, tre sidor.
Protokollsutdrag
Sn sekreterare
Admin, U. J.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2016-04-18

12

Dnr 2016:45/00

Sn § 46
Socialförvaltningen – muntlig presentation av förslag på
organisationsförändring
Socialnämndens beslut
1. Redovisning av arbetsmaterial gällande ny organisation läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Sn § 24 160307 beslutade socialnämnden att ge förvaltningschef i uppdrag
att utreda en förändrad organisation under socialchefsfunktionen ställt mot
den nuvarande organisationen.
Sammanfattning
Förvaltningschef Malin Lindén Ohlsson och personalchef Helena Halvarsson
presenterar muntligt ett förslag på ny organisation och beskriver processen
och förutsättningarna för ett eventuellt genomförande.
Förändringar bedöms kunna genomföras inom befintlig budget.
Protokollsutdrag
Förvaltningschef

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2016-04-18
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Dnr 2016:27/02

Sn § 47
Arbetsmiljö – Kartläggning av socialförvaltningen
Socialnämndens beslut
1.

Redovisningen av genomförd enkätundersökning läggs med
godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Sn § 6 160208 informerades socialnämnden att socialförvaltningen avsåg
att genomföra en kartläggning av arbetsmiljön inom förvaltningens alla
enheter, både inom vård och omsorg och stöd och omsorg.
Socialnämnden tog beslut att föreslå kommunstyrelsen besluta att avsätta
medel ur kommunens utvecklingsmedel för ändamålet.
Fördjupad redogörelse
Syftet med arbetsmiljökartläggningen har varit att få en bild av personalens
upplevelser och en lägesrapport och sedan sätta in riktade insatser där det
behövs. Under 2015 har arbetsbelastningen varit hög inom många
verksamheter och inom ett fåtal har det varit hög omsättning på personal.
Annelie Vissgården, Adleva företagshälsovård och personalutveckling,
presenterar muntligt resultaten av undersökningen. Enkätens resultat är
ställda mot ett genomsnittligt resultat i landet och redovisas uppdelade på
enheter inom socialförvaltningen med minst 20 inlämnade enkätsvar.
Exempelvis har barn- och familj och vuxenenheten där av slagits ihop och
visas i samma grupp.
Resultaten markeras med färgerna grönt, gult och rött. Gult visar att svar
ligger inom ett genomsnittligt värde i jämförelse med andra. Rött visar
sämre än genomsnittet och grönt visar på en upplevelse som är bättre än
genomsnittet.
Där det finns röda markeringar inom en viss enhet kommer uppföljning
specifikt att göras och medarbetarna ska göras delaktiga genom att ge
förslag på åtgärder och lösningar som kan bidra till att skapa en bättre
arbetsmiljö framåt.
Protokollsutdrag
Förvaltningschef

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida
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Sn § 48
Integrationsenheten - information
Socialnämndens beslut
1.

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Nuvarande enhetschef Tomas Nylén och hans efterträdare Torben Stenberg
ger en aktuell rapport från integrationsenhetens verksamhet.
Fördjupad redogörelse
Nya HVB-hemmet Stinsen i Mockfjärd för ensamkommande barn har öppnat i
slutet av mars 2016. Personalen är tillsatt men endast ett fåtal platser har fyllts
så långt. Just nu ser man över de placeringar som har gjorts på annan ort och i
andra län, och vilka av dessa unga som ska flyttas hem till kommunens egna
boende.
Det har fortsatt kommit mycket få anvisningar från migrationsverket med
koppling till nationellt införd gränskontroll. I beaktande finns nu hur man ska
agera med tanke på att gränserna sannolikt ska öppnas under ett par veckor i
sommar i enlighet med EU:s bestämmelser/direktiv. Det kan där av vara bra
att ha ett HVB-hem med lediga platser att tillgå under semesterperioden, då
man kan anta att anvisningar kan komma i anslutning till dessa veckor.
Vad gäller det framtida mottagandet av ensamkommande barn så har Tomas
Nylén och Torben Stenberg tidigare samma dag fått ny information från
Länsstyrelsen Dalarna gällande en ny beräkningsmodell som ska gälla från
och med 1 april 2016 om en fast andel anvisningar i förhållande till det
totala antalet asylsökande ensamkommande barn som kommer till Sverige.
Den andra stora frågan i dagsläget är att lösa bostadsbristen för de
nyanlända flyktingar med permanent uppehållstillstånd som blir anvisade
till kommunen inom snar tid. Enligt tidigare redovisning förväntas Gagnefs
kommun ta emot 39 personer, enskilda eller familjer. Tillsammans med
tekniska förvaltningen tittar man på möjliga bostadslösningar för det.
Annons i kommunens annonsblad har gått ut till kommuninnevånare. Ett
fåtal svar har inkommit så långt. Utifrån de föränderliga förutsättningarna
för verksamheten kommer integrationsenheten att kontinuerligt lämna
rapporter vid socialnämndens sammanträden.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun
Socialnämnden
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Sammanträdesdatum
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Dnr 2016:66/70

Sn § 49
Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2015
Socialnämndens beslut
1.

Redovisningen av Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2015 läggs
till handlingarna.

Sammanfattning
I Gagnefs kommun skatteväxlades hemsjukvården 130701. Gagnefs kommun
har som vårdgivare skyldighet i enlighet med patientsäkerhetslagen (2010:659)
att årligen upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Berättelsen ska beskriva:




Hur det systematiska patientsäkerhetsarbetet har bedrivits i verksamhetens
olika delar under föregående år
Vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten
Vilka resultat som uppnåtts

Enligt föreskriften om Ledningssystem för systematiskt kvalitetsledningssystem
(SOFS 2011:9,7 kap1§) bör den som bedriver socialtjänst och/eller verksamheter
enligt LSS också årligen upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse. Den
berättelsen kan exempelvis beskriva:








Hur arbetet med att säkra att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra
kvaliteten i verksamhetens olika delar har bedrivits under föregående kalenderår.
Hur uppgifterna som ingår i arbetet med att systematiskt och fortlöpande
utveckla och säkra kvaliteten varit fördelade.
Hur risker har analyserats och hanterats.
Hur kvaliteten genom egenkontroll har följts upp och utvärderats.
Hur rapporter, klagomål och synpunkter har hanterats.
Vilka förbättringar som ovanstående aktiviteter gett upphov till.
Vilka resultat som uppnåtts.

Ärendets beredning
Kvalitetsutvecklaren inom socialförvaltningen har sammanställt fakta i
kvalitetsberättelsen och MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) har ansvarat
för patientsäkerhetsberättelsen.
Forts.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun
Socialnämnden
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Forts. Sn § 49
Vårdgivaren kan upprätta sin kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse i samma
dokument så länge det går att utläsa de uppgifter som anges i patientsäkerhetslagen
och i förskrifterna och de allmänna råden. Med anledning av att Gagnef är en liten
kommun och att allt arbete sker gemensamt har förvaltningen valt att redovisa på
detta sätt. Under 2015 har Stöd & omsorg och Vård & omsorg att slagits ihop till
en socialförvaltning.
Beslutsunderlag
Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2015, Socialförvaltningen, 160418, 34 sidor
Protokollsutdrag
Kvalitetsutecklare, socialförvaltningen
----------------------Kommunstyrelsen + handling

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden
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Dnr 2016:72/75

Sn § 50
Avvikelserapport – ekonomisk konsekvens
Socialnämndens beslut
1. Med lämnad redogörelse ställer sig socialnämnden bakom redovisad
kostnad som uppmärksammats med anledning av avtal som fortlöpt.
Motivering till beslut
Samtal har förts med berörda familjer och otydligheter i tecknat avtal har
därmed uppmärksammats. Bedömning är att kommunen bär ansvar för den
kostnad som blivit med anledning av att sent uppmärksamma att avtalen
hade löpt ut eller borde ha varit uppsagda.
Åtgärdsförslag i framtida avtal har tagits fram för en bättre tydlighet
gällande giltighetstid, uppföljning och avslut.
Beslutsunderlag
Avvikelserapport, socialförvaltningen, 160101, en sida
Protokollsutdrag
Enhetschef Barn- och familjeenheten, socialförvaltningen
K.H., ekonomiavdelningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2016-04-18

18

Dnr 2016:64/70

Sn § 51
Avtal om ersättning efter vårdnadsöverflyttning
Förslag till beslut
1.

Förvaltningschef ges i uppdrag att besluta om förändringar i avtalstext
samt att upprätta en rutin för uppföljning av avtal.

Sammanfattning
Under 2015 skulle två avtal gällande ersättning efter vårdnadsöverflyttning ha
upphört att gälla. Utbetalning av ersättning har gjorts trots det att avtalens
giltighetstid löpt ut enligt § 6 i avtalen. Utbetald ersättning redovisas i en
avvikelserapport från barn- och familjeenheten, 2016-01-01.
Fördjupad redogörelse
Texten i avtalen är i enlighet med ett förslag på avtal gällande ersättning vid
vårdnadsöverflyttning som finns att hämta på Sveriges kommuner och
landstings hemsida, Kommentus Blanketter (provex). Avtalen är upprättade
av tidigare enhetschef.
Det har av de två aktuella avtalen framkommit att det finns otydligheter
gällande avtalets giltighetstid, hur och när det upphör och vad som gäller
gällande uppsägning (§§ 6-10) samt när vårdnadshavare kan bli
återbetalningsskyldig (§ 11). Med denna grund föreslås några tillägg och
förtydliganden i avtal samt att rutin upprättas för uppföljning av avtal.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 2016-04-13, tre sidor
Avvikelserapport, socialförvaltningen, barn- och familjeenheten,
2016-01-01, en sida
Avtalsmall, Kommuntus Blanketter 04-05, Sveriges kommuner och
landsting, två sidor
Cirkulär, 2004:39, Sveriges kommuner och landsting, 2004-05-07, två sidor
Protokollsutdrag
Förvaltningschef
Enhetschef, barn- och familjeenheten

Justerare
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Sn § 52
Rapporter
Socialnämndens beslut
1.

Lägga rapporterna som information till protokollet.

Rapporter
1. KF § 9; Utdelning av pris för Årets medmänniska 2015
Underlag
Protokollsutdrag Kf 160310 § 9
Dnr 2015:192/70
2. Kf § 20; Medborgarförslag om att behålla Villan i Djurås i
kommunalt ägo
Underlag
Protokollsutdrag Kf 160310 § 20
Dnr 2015:141/29
3. Kf § 22; Motion om äldre- och demensboendet i Gagnef
Underlag
Protokollsutdrag Kf 160310 § 22
Dnr 2015:137/73
4. Kf § 23; Motion om att bygga ett äldreboende i Mockfjärd och
avveckla äldreboendet vid Älvuddens sjukhem i Djurås
Underlag
Protokollsutdrag Kf 160310 § 23
Dnr 2015:92/70
5. Redovisning av motioner/medborgarförslag som är mer än ett år
gamla och inte besvarade
Underlag
Redovisning till kommunstyrelsen, 2016-02-24, två sidor
Ärendebeskrivning
Nämnderna ska redovisa till fullmäktige i april och oktober om det
finns motioner eller medborgarförslag som ej besvarats inom ett år.
6. Avvikelser och synpunkter, socialförvaltningen; 1:a kvartalet/2016;
Underlag
1:a kvartalet/2016; Vård och omsorg, LSS och IFO, fyra sidor, Dnr 2016:16/02
Justerare
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Sn § 53
Anmälan av delegationsbeslut
Socialnämndens beslut
1.

Redovisning av delegationsbeslut förtecknade i dagens protokoll
godkänns.

Ärendebeskrivning
Delegationsordningen för socialnämnden antogs Sn 150401 § 1.
Delegationsbeslut ska fortlöpande redovisas till socialnämnden.
Individ- och familjeomsorgsutskottet (Ifou)
Protokoll, Ifou 160317-160404: §§ 20-21, 23, 25-26, 29
Individ- och familjeomsorgen (IFO)
Delegationsbeslut (IFO-verksamheten) 1 mars-15 april 2016,
kronologiskt utdrag ur Procapita (förvaras i socialkontorets arkiv)
• Delegationsbeslut (ÄO) 1 mars-15 april 2016
• Delegationsbeslut enligt LSS och SoL (LSS/psykiatriverksamheten)
1 mars-15 april 2016
Förvaltningschef Socialförvaltningen Nr 2016:03-06
2016:03; Beslut att utse ombud att föra socialnämnden i Gagnefs talan i mål
och ärenden i allmän förvaltningsdomstol, 160301
2016:04; Beslut att utse ombud att föra socialnämnden i Gagnefs talan i mål
och ärenden i allmän förvaltningsdomstol, 160301
2016:05; Beslut att utse ombud att föra socialnämnden i Gagnefs talan i mål
och ärenden i allmän förvaltningsdomstol, 160307
2016:06; Beslut att utse ombud att föra socialnämnden i Gagnefs talan i mål
och ärenden i allmän förvaltningsdomstol, 160310

Justerare

Utdragsbestyrkande

