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Sammanträdesdatum

12 oktober 2016
Socialnämnden
Plats och tid

Mus-Olle, onsdagen den 12 oktober 2016, klockan 8.15-16.50

Beslutande

Ledamöter

Malin Bergman, C, ordförande
Annika Hansson, S, 2:e vice ordförande
Lena Andersson, C
Karin Häggqvist, C
Marianne Hallsten, MP
Lars Wiklund, KD
Anna Olsson, S, tjg ers
Ulla Jönsson, S
Marie Svensson, V

Övriga närvarande

Anna Berkestedt Jonsson, socialchef
Sofie Eén, sekreterare
Övriga, se resp §

Justerare

Annika Hansson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset den 19 oktober 2016, §§ 111,116 omedelbara justeringar

Underskrifter

Paragrafer

Sekreterare

§§ 108-123

Sofie Een
Ordförande

Malin Bergman
Justerare

Annika Hansson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd/styrelse

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

12 oktober 2016

Datum då anslaget sätts upp

13 oktober 2016 och 20
oktober 2016

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Krokom

Underskrift

Sofie Een

Sista dag för överklagan

§§ 111,123 den 3 november
2016 och resterande §§ 10
november 2016
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Sammanträdesdatum

12 oktober 2016
Socialnämnden

Sn § 108

Dnr 2016-000001

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 2016
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner föredragningslistan.
____________________________________________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

12 oktober 2016
Socialnämnden

Sn § 109

Dnr 2016-000007

Informationer 2016
Anneth Nyqvist, Öhrlings Pricewaterhousecoopers, PwC:


Analysstöd för socialnämnden – Rapport genomlysning av kostnader
socialförvaltningen Krokoms kommun

____
MonaLisa Norrman, boendeutredare:
 Behov av boenden för äldre framöver
 Styrgruppen och referensgruppens arbete
____
Elisabeth Wickzell, verksamhetschef Integration:
 Uppfölning av insatser i integrationsarbetet 2016, socialförvaltningen
 Integrationsstrategin
 Omställningsarbetet
 Verksamheten Integration – framtid
____
Sara Larsson, alkoholhandläggare:
 Serveringstillstånd – handläggningstid, tillsynsavgift och avgifter
stadigvarande
____
Anna Berkestedt Jonsson, socialchef:
 Omställningsgrupper – lokal, personal och prylar

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

12 oktober 2016
Socialnämnden

Sn § 110

Dnr 2016-000041

Redovisning av lottade delegationsbeslut 2016
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden godkänner redovisningen av lottade delegationsbeslut.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt en av nämnden
beslutad delegationsordning. Beslut som tas på delegation redovisas för
socialnämnden vid varje sammanträde.
Socialnämnden har begärt att få ta del mer ingångende av några
delegationsbeslut i enskilda ärenden vid varje sammanträde. Till dagens
sammanträde har, enligt upprättad rutin, två ledamöter utifrån
delegationslistor lottat fram beslut.
Underlag för beslut
Lottade delegationsbeslut ur delegationsrapport, Individ-och
familjeomsorgen, 1-30 juni 2016

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

12 oktober 2016
Socialnämnden

Sn § 111

Dnr 2016-000143

Detaljbudget 2017, plan 2018-2019
Paragrafen justeras omedelbart.
_________
Bakgrund
Den 11 oktober 2016 hade socialnämndens arbetsutskott ett extra
sammanträde där ärendet detaljbudget 2017 behandlades och Anna
Berkestedt Jonsson informerar om förvaltningens förslag till detaljbudget
2017.
Socialnämnden för ett resonemang kring arbetsutskottets beslut samt förslag
till beslut och menar att för att nå resultat enligt tilldelad budgetram 2017 så
behöver strukturen och arbetssätt ses över och förändras i verksamheterna.
Arbetet med olika verksamhetsförändringar behöver påbörjas redan nu.
Nämnden pratar även om de ekonomiska kostnaderna kopplat till
sjukfrånvaron inom socialförvaltningen.
Ordförande informerar nu om att socialnämnden kommer kallas till ett extra
sammanträde den 25 oktober där ärendet detaljbudget 2017 ska behandlas.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

12 oktober 2016
Socialnämnden

Sn § 112

Dnr 2016-000119

Delårsrapport 2016
Socialnämnden tar del av redovisningen av åtgärder/besparingar för att
motverka ett underskott 2016 och för att minska nämndens kostnader inför
2017.
____________________________________________________________
Bakgrund
Besparingar/åtgärder
I augusti redovisade socialchefen utfallet från tidigare informerade
besparingsplan och fick då i uppdrag att till nämndens möte i oktober
redovisa ytterligare förslag till åtgärder för att motverka ett underskott 2016
och för att minska nämndens kostnader inför 2017, se nedan.
Ytterligare besparingar

Justerandes sign

Besparing

Kommentar

Påverkar

Bilar inom
hemtjänsten

Idag kör hemtjänsten Hemtjänsten Minskad
bilar av typen Rav4
kostnad:
över hela
verksamheten. Rav4
- 65 000 kr
är en större
på varje byte
fyrhjulsdriven bil av
från Rav4
SUV-modell. Vi vill
till ny
komplettera denna bil
modell över
med en mindre
3 år
modell då vi anser att
vi inte behöver köra
- Räknat på
Rav4 på alla turer.
6000 mil,
Tanken är att den nya
vid högre
modellen ska
mil större
användas på de turer
besparing.
som går i tätorter och
Ca 2500 per
på bättre vägar.
1000 mil.
Rav4 kommer även i

Utdragsbestyrkande

Besparing

Budget
helår
317 490
kronor
per år
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Sammanträdesdatum

12 oktober 2016
Socialnämnden

fortsättningen att
användas, men
utifrån behov och
inte rakt över.
Förslaget om
ytterligare en biltyp
som komplement till
nuvarande Rav 4
planeras att
förhandlas i oktober.

Besparing

Kommentar

Påverkar

Maxtaxa

Från och med 1
Invånarna
oktober 2016 höjs
taket i maxtaxan för
avgifter enligt 8 kap. 5
§ socialtjänstlagen för
hemtjänst i ordinärt
och särskilt boende,
dagverksamhet samt
kommunal hälso- och
sjukvård.

Besparing

Kommentar

Påverkar

Fakturor

Under 2016 har vi
annonserat tjänster i
företagstidningar. Vi
har avslutat avtal då vi
inte längre har behov
av annonseringen
enligt nedan:

Ingen
påverkan

Företagsvärden,
Företagsfokus,

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Besparing

Budget
helår
Ökad
intäkt på
154 104
kronor
per år

Besparing

Budget
helår
317 257
kronor
per år
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Sammanträdesdatum

12 oktober 2016
Socialnämnden

Företagsinformation,
NetJobs,
Näringslivsfakta,
Årsutgåva 2016
företagspoolen samt
Företagsdelen.

Socialnämnden ger socialchefen i uppdrag att till nämndens möte i november
redovisa ytterligare förslag till åtgärder/besparingar för att motverka ett
underskott 2016 och för att minska nämndens kostnader inför 2017, se Sn §
119.
Underlag för beslut
Tjänsteskrivelse 12 oktober 2016 - besparingar åtgärder och analys 2016
socialförvaltningen del 2
_______
Kopia till
Socialchef
Verksamhetschefer socialförvaltningen
Förvaltningsekonom

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

12 oktober 2016
Socialnämnden

Sn § 113

Dnr 2016-000039

Ekonomisk uppföljning 2016
Socialnämnden tar del av den ekonomiska uppföljningen till och med
september 2016.
_________________________________________________________
Bakgrund
Förvaltningsekonom redovisar den ekonomiska uppföljningen efter 9
månader. Prognosen, som gäller för helår, pekar mot ett underskott på
20 459 tkr exklusive Integration och Ensamkommande och fördelar sig
enligt följande:

Justerandes sign

Gemensam administration

- 2 089 tkr

Individ och familjeomsorgen

- 3 972 tkr

Stöd och service

- 4 635 tkr

Hälsa och sjukvård

+ 681 tkr

Vård och omsorg

- 9 605 tkr

Bistånd

- 839 tkr

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

12 oktober 2016
Socialnämnden

Sn § 114

Dnr 2016-000114

Revisionsrapport - Granskning av socialnämndens
ledning och styrning av ekonomin
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner yttrandet på revisionsrapport ”Granskning av
socialnämndens ledning och styrning av ekonomin”.
___________________________________________________________
Bakgrund
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Krokoms kommun har
Deloitte granskat vilka rutiner som tillämpas för ledning, styrning och
uppföljning av ekonomin inom nämnden.
Den övergripande revisionsfrågan är om socialnämndens rutiner för ledning,
styrning och uppföljning av ekonomin är tillfredsställande.
I revisionsrapporten ”Granskning av socialnämndens ledning och styrning av
ekonomin” lämnas ett antal rekommendationer.


Nämnden bör utveckla analyserna i månadsuppföljningen så att de på ett
tydligare sätt åskådliggör orsakerna till underskotten/avvikelserna.

Socialnämnden antog en rutin för den ekonomiska uppföljningen den 29
augusti 2016. Enligt rutinen kommer personalkostander att särredovisas per
verksamhet och placeringskostader för verksamheterna Vård och omsorg,
Stöd och service och Individ- och familjeomsorgen. Detta kommer bidra till
att nämnden får en tydligare bild över orsakerna till
underskotten/avvikelserna. För att tydliggöra orsakerna ännu mer behöver
nämnden se över hur rutinen kan utvecklas ytterligare. Rutinen kommer att
utvärderas i november. Socialnämnden vill att sjukfrånvaron och
vikariekostander ska specificeras men i dagsläget är detta inte möjligt då
våra system inte kan ta fram det underlaget förvaltningen behöver för att
göra det. Förvaltningens ekonom har fått i uppdrag att se över vilken
möjlighet vi har.


Justerandes sign

Socialnämndens processer för upprättande och uppföljning av ram och
detaljbudget bör dokumenteras.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

12 oktober 2016
Socialnämnden

Sn § 114 (forts)

Dnr 2016-000114

Socialnämnden har inte haft någon tydlig process/årshjul för upprättande och
uppföljning av ram och detaljbudget. Under våren 2016 tog
socialförvaltningen fram en ny process för arbetet med rambudgeten. Detta
arbete är nu dokumenterat och kommer att planeras in i årshjulet. I augusti
2016 fick socialförvaltningen ta del av barn och utbildningsförvaltningens
process/årshjul för upprättande och uppföljning av detaljbudget. Denna har
nu legat till grund för socialförvaltningens arbete med detaljbudget 2017, se
bilaga 1.


Nämnden bör upprätta rutiner för systematisk utvärdering av budget och
uppföljningsarbetet samt att resultatet av dessa utvärderingar
dokumenteras.

I socialnämndens internkontrollplan finns en risk kopplad till
ekonomiprocessen ”Brister i kvalitén i budgetarbetet och budgetuppföljning”
och till risken två kontrollmoment ”Kontroll av att rutiner upprättas” och
”Ansvarsfördelningen: chefer – ekonom”. Den nya internkontrollplanen
antogs i socialnämnden den 24 maj 2016 och arbetet med den har precis
börjat, se bilaga 2. I juni tog socialnämnden fram en rutin för ekonomisk
uppföljning. Förvaltningen färdigställda rutinen under augusti och
socialnämnden antog denna 29-30 augusti, se bilaga 3.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande/yttrande daterat 2016-09-14
Revisionsrapport - Granskning av socialnämndens ledning och styrning av
ekonomin.
Bilaga 1. Planering 2016 mål och budget 2017 – socialförvaltningen
Bilaga 2. Socialnämndens internkontrollplan 2016 2017
Bilaga 3. Rutin för ekonomisk uppföljning och uppföljning av
placeringskostnader
_______
Kopia till
Ordförande i kommunrevisionen
Sakkunnigt biträde Deloitte
Kommunstyrelsen
Kommunikation för utlägg på webben

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

12 oktober 2016
Socialnämnden

Sn § 115

Dnr 2016-000147

Uppföljning av placeringskostnader 2016
Socialnämnden tar del av placeringskostander 2016.
______________________________________________________
Bakgrund
Varje månad genomförs en uppföljning av ekonomin inom socialnämndens
verksamheter.
I augusti 2016 antog socialnämnden rutin för uppföljning av
placeringskostander och i enlighet med denna ska alla placeringar inom
verksamheterna Ensamkommande, Individ- och familjeomsorgen och Stöd
och service redovisas för socialnämnden varje månad fram till och med
årsskiftet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

12 oktober 2016
Socialnämnden

Sn § 116

Dnr 2015-000085

Valärenden 2015-2018
Socialnämndens beslut
1. Till ny ledamot i kommunala handikapprådet väljs Malin Bergman, C,
efter Lennart Jenssen, C
2. Till ny ledamot i fondstyrelsen för Sociala Samfonden och Anna och
Evald Paulssons donationsfond väljs Malin Bergman, C, efter Lennart
Jenssen, C
3. Till ny ledamot i sociala samrådsgruppen (SocSam) och SVOM väljs
Malin Bergman, C, efter Lennart Jenssen, C
4. Till ny ledamot i socialnämndens arbetsutskott väljs Malin Bergman, C,
efter Lennart Jenssen, C
5. Till representant i arbetsgruppen för måltidspolicy väljs Annika Hansson,
S
_____________________________________________________________
Paragrafen justeras omedelbart.
_________
Bakgrund
Ny ledamot i kommunala handikapprådet ska väljas efter Lennart Jenssen, C.
___
Ny ledamot i fondstyrelsen för Sociala Samfonden och Anna och Evald
Paulssons donationsfond ska väljas efter Lennart Jenssen, C.
___
Ny ledamot i sociala samrådsgruppen (SocSam) och SVOM ska väljas efter
Lennart Jenssen, C.
__
Ny ledamot i socialnämndens arbetsutskott ska väljas efter Lennart Jenssen,
C.
__

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

12 oktober 2016
Socialnämnden

Sn § 116 (forts)

Dnr 2015-000085

Representanter i arbetsgruppen för revidering av måltidspolicy ska väljas.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande den 30 september 2016
Förslag som läggs på mötet
Marie Svensson, V, föreslår att Annika Hansson, S, väljs till representant i
arbetsgruppen för måltidspolicy
_______
Kopia till
Birgitta Eriksson, förtroendemannaregistret
Berit Edlund
Hans Moren
Region Jämtland Härjedalen
Malin Bergman
Annika Hansson
SABY

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

12 oktober 2016
Socialnämnden

Sn § 117

Dnr 2016-000148

Sammanträdesdagar 2017
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner sammanträdesdagar för socialnämnden och
socialnämndens arbetsutskott 2017.
_________________________________________________________
Socialnämndens arbetsutskott
Tisdag 24 januari
Tisdag 28 februari

Rambudget 2018

Tisdag 4 april
Tisdag 27 juni
Torsdag 17 augusti

Delårsrapport

Tisdag 19 september
Tisdag 3 oktober

Detaljbudget

Onsdag 13 december
Socialnämnden
Ons-tors 11-12 januari
Tisdag 21 februari

Årsredovisning

Tisdag 14 mars

Rambudget 2018

Måndag 24 april
Tisdag 23 maj
Tisdag 13 juni
Mån-Tis 28-29 augusti

Delårsrapport

Tisdag 26 september
Måndag 23 oktober

Detaljbudget

Tisdag 21 november

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

12 oktober 2016
Socialnämnden

Sn § 118

Dnr 2016-000006

Anmälan avvikelser SoL 2016
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden lägger anmälan till handlingarna.
______________________________________________________
Bakgrund
Redovisning av antal avvikelser socialtjänstlagen (SoL) januari-september
2016.
En sammanställning av avvikelserna redovisas en gång i kvartalet till
socialnämnden.
Underlag för beslut
Muntlig redovisning av kvalitetskontroller/verksamhetsutvecklare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

17(25)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

12 oktober 2016
Socialnämnden

Sn § 119

Dnr 2016-000008

Socialnämndens uppdragslista 2016
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar att efter revidering godkänna uppdragslistan.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Socialnämndens uppdragslista är en sammanställning över uppdrag som
socialnämnden gett till förvaltningen och/eller arbetsutskottet.
Uppdragslistan redovisas vid varje sammanträde.
Följande uppdrag flyttas:


Psykisk funktionsnedsättning bland vuxna kommuninvånare inom
socialnämndens verksamhetsområde.
 Rättigheter och skyldigheter
 Inventera hur andra kommuner arbetar med frågan

Flyttas till: 21 november


Redovisa utkast till integrationsstrategi.

Flyttas till: 21 november


Information om ansvarsfördelningen/rekommendationer för extra resurs i
skolan.

Flyttas till: 21 november
____
Följande uppdrag tillkommer:

Justerandes sign



Redovisa ytterligare förslag till åtgärder/besparingar för att motverka ett
underskott 2016 och för att minska nämndens kostnader inför 2017.



Se över enhetschefernas mandat och roll i den ekonomiska processen på
respektive enhet samt se över och förändra arbetssätt och strukturen i
verksamheterna i syfte att nå resultat enligt tilldelad budgetram 2017.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

12 oktober 2016
Socialnämnden

Sn § 119 (forts)


Justerandes sign

Dnr 2016-000008

Se över vilken förvaltning som har ansvaret för alkoholtillstånd i andra
kommuner.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

12 oktober 2016
Socialnämnden

Sn § 120

Dnr 2016-000009

Ändringar och tillägg i socialnämndens
delegationsordning
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar att till enhetschef IFO delegera beslutanderätten
avseende bistånd enligt 4 kap. 1 §, 6 kap. 1 § socialtjänstlagen i form av
placering i stödboende för personer i åldern 16–20 år.
2. Socialnämnden beslutar att till verksamhetschef Bistånd delegera
beslutanderätten avseende bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen i
form av boendestöd (egna resurser).
3. Socialnämnden beslutar att till socialnämndens arbetsutskott delegera
beslutanderätten avseende bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen i
form av boendestöd (externt köp när egna resurser ej kan användas).
4. Socialnämnden beslutar att till verksamhetschef IFO delegera
beslutanderätten avseende begäran om överflyttning av ärende till annan
kommun enligt 2a kap. 10 § socialtjänstlagen.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Den 1 januari 2016 infördes en ny placeringsform benämnd stödboende i
socialtjänstlagen. Med ett stödboende avses en verksamhet som tar emot
enskilda i åldern 16–20 i ett eget boende med individanpassat stöd. I första
hand är ett stödboende tänkt som ett placeringsalternativ för unga i åldern
18–20 år, men om det finns särskilda skäl ska även 16- och 17-åringar kunna
bli aktuella för placering i ett stödboende.
Det huvudsakliga syftet med den nya placeringsformen är att, under trygga
former, träna och förbereda barnet eller den unge för ett självständigt boende
och vuxenliv. Stödboende kan vara ett fristående placeringsalternativ eller
fungera som utslussning efter annan vård utanför det egna hemmet, i till
exempel familjehem eller HVB men också efter vård vid ett särskilt
ungdomshem. Jämfört med den grupp av barn och unga som placeras i HVB
är stödboende avsett för barn och unga som är bättre socialt fungerande och
endast har ett mindre vårdbehov. De är också så pass mogna och

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

12 oktober 2016
Socialnämnden

Sn § 120 (forts)

Dnr 2016-000009

självständiga att en familjehemsplacering inte bedöms lämplig. Förutom ett
eget boende innebär placeringsformen stödboende ett individuellt anpassat
stöd, till exempel genom hjälp med frågor om ekonomi och att få en struktur
i vardagen.
Ensamkommande barn och unga är också en tänkbar målgrupp för placering
i stödboende. En stor andel ensamkommande barn och unga placeras i dag i
HVB. En del av dem placeras där utan att ha ett särskilt vårdbehov. Många
kan behöva ett mer självständigt boende och ett mer individanpassat stöd
med ett annat innehåll jämfört med HVB. Flertalet ensamkommande barn är
placerade under flera års tid eftersom de är i åldern 15–17 år (eller yngre) när
de kommer till Sverige och ofta är placerade upp till 21-årsdagen. För dessa
barn och unga kan stödboende vara en lämpligare placeringsform.
En annan tänkbar målgrupp är barn och unga som lever i en konfliktfylld
eller på annat sätt otillfredsställande hemsituation, som dock inte motiverar
en placering i HVB. Ofta rör det sig om starka konflikter mellan föräldrar
och unga. De som ingår i gruppen utmärks ibland av att de rymmer hemifrån
eller kastas ut hemifrån. Utan lämpligt stöd från socialtjänsten riskerar dessa
ungas problematik att eskalera, med ökade behov av samhällsinsatser som
följd. Dessa barn och unga behöver vanligtvis varken familjehem eller HVB
och för dem kan stödboende vara ett lämpligt alternativ.
_____
I oktober 2016 beslutade socialnämnden att införa boendestöd i Krokoms
kommun. Beslut om boendestöd fattas enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen
(SoL). Förvaltningen föreslår att verksamhetschef Bistånd delegeras rätten
att fatta beslut om biståndet då de kan tillgodoses inom kommunen.
Boendestöd kan också tillgodoses genom köp av extern utförare och vid
sådana beslut föreslås socialnämndens arbetsutskott att få fatta beslut.
_____
Ett ärende som avser vård eller någon annan åtgärd i fråga om en enskild
person kan flyttas över till en annan kommun. En kommun som anser att ett
ärende ska flyttas över ska skriftligt begära det hos den andra kommunen (2
a kap. 10 § SoL). Delegation på att besluta om att begära överflyttning av
ärende till annan kommun är idagläget socialnämndens arbetsutskott och
förvaltningen föreslår ändring av delegat till verksamhetschef IFO.
Begäran om överflyttning av ärenden till annan kommun gäller ärenden som
rör barn och unga samt vuxna. Anmärkningen i delegationsordningen tas
därför bort.
Förslag om tillägg i delegationsordningen med följande lydelse:
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

12 oktober 2016
Socialnämnden

Sn § 120 (forts)

Dnr 2016-000009

Ärende

Lagrum

Delegat

Beslut om bistånd åt barn
och ungdom (16–20 år) i
form av vård
(placering/omplacering) i
stödboende

4 kap 1 § SoL
6 kap 1 § SoL

Enhetschef IFO

Bistånd i form av
boendestöd (egna
resurser)

4 kap 1 § SoL

Verksamhetschef
Bistånd

Bistånd i form av
boendestöd
(externt köp när egna
resurser ej kan användas)
Begäran om överflyttning
av ärende till annan
kommun

4 kap 1 § SoL

SN AU

2a kap. 10 § SoL

Verksamhetschef IFO

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 28 september 2016
_______
Kopia till
Delegater
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

12 oktober 2016
Socialnämnden

Sn § 121

Dnr 2016-000150

Övriga frågor 2016
Ärendeprocessen
Många individärenden har under en tid tillåtits att läggas på bordet på
socialnämndens och arbetsutskottets sammanträden, det vill säga att
utredarna/handläggarna inte har lämnat in ärenden i tid och nämnden får
dessa samma dag som mötet. Socialnämnden och arbetsutskottet behöver
inläsningstid inför beslut och ärenden behöver därför komma in enligt
upprättad tidplan. I ett första steg påminner sekreteraren verksamheterna om
sista inlämningsdatum.
Lottade delegationsbeslut – utvärdering
Socialnämnden diskuterar den framtagna rutinen samt redovisningen av
lottade delegationsbeslut.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

12 oktober 2016
Socialnämnden

Sn § 122

Dnr 2016-000002

Meddelanden 2016
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av följande meddelanden:
1. Protokoll kommunala pensionärsrådet den 12 september 2016
2. Protokoll kommunala handikapprådet den 26 september 2016
3. Kommunstyrelsen den 31 augusti 2016 § 126 – Analysstöd för
socialnämnden
4. Kommunstyrelsen den 31 augusti 2016 § 127 – Kommungemensam
dokumenthanteringsplan för elektronisk post
5. Avsägelse om uppdrag som ledamot i socialnämnden
6. Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelserna - Informationsoch prognosbrev, september 2016
7. Inspektionen för vård och omsorg, Dnr 6.3.1-25513/2016
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

12 oktober 2016
Socialnämnden

Sn § 123

Dnr 2016-000004

Redovisning av delegationsbeslut 2016
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som
förtecknas nedan.
____________________________________________________________
Bakgrund
Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskottet, ordförande
och tjänstemän som framgår av delegationsförteckning. Besluten ska
redovisas till socialnämnden. Redovisningen innebär inte att socialnämnden
omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Beslut i ett enskilt ärende, av
den som fått beslutanderätten, genom att själv ta över ärendet och fatta
beslut. Socialnämnden delges följande delegationsbeslut:
1. Beslut om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för
servering av alkoholdrycker den 23 augusti 2016.
Delegat: Socialnämndens 2:e vice ordförande
2. Beslut om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för
servering av alkoholdrycker den 29 augusti 2016.
Delegat: Socialnämndens 2:e vice ordförande
3. Begäran om tilläggsanslag
Delegat: Socialnämndens 1:e vice ordförande
4. Socialnämndens arbetsutskott den 22 september 2016 §§ 17-19
5. Socialnämndens arbetsutskott den 11 oktober 2019 § 20
Sekretessärenden

Delegat

1. Delegationsrapport- Beslut enligt SoL, hemvård Biståndshandläggare
1-31 augusti 2016
2. Delegationsrapport- Beslut enligt SoL och FB
Socialsekreterare
1-31 augusti 2016
3. Socialnämndens arbetsutskott den 7 september 2016 §§ 49-52
4. Socialnämndens arbetsutskott den 22 september 2016 §§ 53-62
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