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  Utdragsbestyrkande  

SN § 63 

Redogörelse delegeringsbeslut 
 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redogörelserna av nedan utvalda och förtecknade 
delegeringsbeslut 

 
______________ 
 
Socialnämnden har genom sin delegeringsordning överlåtit sin beslutanderätt 
till utskott, ordförande och tjänstemän. 
Delegeringsbeslut har utvalts av arbetsutskottet att redogöras för på social-
nämnd. 
 

Delegeringsbeslut 
 

D16/1080  Avgiftsbeslut hemtjänst delegat avgiftshandläggare  
                      Catharina Holm 

D15/1124                       Avgiftsbeslut hemtjänst, delegat avgiftshandläggare      
                      Catharina Holm 

B16/1604  Beslut att inleda utredning enligt 11 kap 1 § SoL  
                                            Socialsekreterare Marie Alexandersson 
 

______________ 
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SN § 64 
SN AU § 217 

Rapportering till Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO1) enligt 28 f-g §§ lag om stöd 

och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

Beslut (enligt arbetsutskottets förslag) 

Socialnämnden noterar informationen för kvartal 2, 2016. 

Socialnämnden tillsänder kommunens revisorer och kommunfullmäktige 
nämndens beslut. 
____________ 

Bakgrund 

LSS 28 f-i §§ innehåller bestämmelser om att icke verkställda beslut enligt 9 § 
skall inrapporteras kvartalsvis från socialnämnden till IVO, kommunens reviso-
rer och kommunfullmäktige. Beslut som avses är de som icke verkställts inom 
tre månader från och med beslutsdatum samt beslut där verkställigheten av nå-
gon anledning avbrutits och inte påbörjats igen inom tre månader från avbrot-
tet. Rapportering skall också göras när beslutet ej kunnat verkställas på grund 
av att den enskilde tackat nej till erbjuden insats men behovet kvarstår. 

 

Rapport kvartal 2, 2016 
 

För kvartal 2, 2016 finns ett icke verkställt beslut och ett avbrott i verkställig-
heten att rapportera. Båda avser kontaktperson.  

Sedan tidigare fanns 5 icke verkställda beslut, varav fyra avser kontaktperson 
och ett avseende bostad med särskild service. Beslutet om bostad med särskild 
service har verkställts. Vidare fanns 8 avbrott i verkställigheten, samtliga avse-
ende kontaktperson. Ett av dessa beslut har verkställts.  

Sammanfattningsvis finns 5 icke verkställda beslut och 7 avbrott i verkställig-
heten, samtliga avser kontaktperson.  

____________ 

 

 

                                                 
1 Tidigare Socialstyrelsen 
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SN § 65 
SN AU § 218 

Rapportering till Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO2) enligt 16 kap.6 f–h §§, Social-

tjänstlagen (SoL) 

 

Beslut (enligt arbetsutskottets förslag) 
 
Socialnämnden noterar informationen för kvartal 2, 2016. 

 
Socialnämnden tillsänder kommunens revisorer och kommunfullmäktige 
nämndens beslut. 
 
____________ 

Bakgrund 

16 kapitlet 6 f-i §§ SoL innehåller bestämmelser om att icke verkställda beslut 
enligt 4 kapitlet 1 § ska rapporteras kvartalsvis från socialnämnden till IVO, 
kommunens revisorer och kommunfullmäktige. Beslut som avses är de som 
icke verkställts inom tre månader från beslutsdatum samt beslut där verkställig-
heten av någon anledning avbrutits och inte påbörjats igen inom tre månader 
från avbrottet. Rapportering ska också göras när beslutet ej kunnat verkställas 
på grund av att den enskilde tackat nej till erbjuden insats men behovet kvar-
står.  

 

Rapport kvartal 2, 2016 

För kvartal 2, 2016 finns sex beslut att rapportera. Tre icke verkställda beslut 
avser familjehem, två kontaktperson och en växelvård. 

Sedan tidigare fanns fyra icke verkställt beslut avseende kontaktperson inrap-
porterat. Ett av dessa har verkställts. 

Sammanfattningsvis finns 9 icke verkställt beslut, tre avser familjehem, fem 
kontaktperson och en växelvård. 

Det finns två avbrott i verkställigheten varav ett avser kontaktperson och en 
kontaktfamilj.  

  

                                                 
2Tidigare Socialstyrelsen 
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SN § 66 
SN AU § 229   Dnr 1/2016.012 

Remiss avseende samråd budget och verk-

samhetsplan 2017-2019, Tolkförmedling Väst 

Beslut  

Socialnämnden avger följande yttrande till kommunstyrelsen: 
Socialnämnden har tagit del av budget och verksamhetsplan 2017-2019 för 
Tolkförmedling Väst och har inget att erinra. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

_________ 

Bakgrund 

Tolkförmedling Väst har sänt ut budget och verksamhetsplan 2017-2019, för 
samråd. Kommunstyrelsen begär yttrande från socialnämnden innan ärendet 
behandlas i kommunstyrelsen. Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda 
senast 2016-09-01. 

Beredning 

Utredare/utvecklare socialförvaltningen.  

__________ 
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SN § 67 

Anmälan av delegeringsbeslut 

Beslut  

Socialnämnden har tagit del av nedan förtecknade delegeringsbeslut. 

__________ 

Sammanfattning 

Socialnämnden har genom antagen delegeringsordning överlåtit sin beslutande- 
rätt till utskott, ordförande och tjänstemän.  

Delegeringsbeslut 

Nedanstående delegeringsbeslut har fattats av tjänstemän samt av arbetsutskot-
tet avseende socialtjänstärenden under juni och juli månad 2016.  
 

A16/829-1114 Beslut fattade av biståndshandläggare 
 
B16/2055-2801 Beslut fattade av handläggare IFO 

C16/157-201  Beslut fattade av färdtjänsthandläggare 

D16/1036-1148  Beslut fattade av avgiftshandläggare 

SNAU § 162-179,    Beslut fattade av socialnämndens arbetsutskott   
185-195, 202-208, 210-214 avseende socialtjänstärenden  
 
  

______________ 
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SN § 68 

Urval delegeringsbeslut 
 

Beslut 
 

Vid socialnämndens sammanträde 160928 skall beslut SN AU § 166/2016 re-
dogöras för av socialnämndens arbetsutskott samt av ärendets handläggare 

_____________ 

 
Ledamot Ulla Johansson genomför urval ur arbetsutskottets beslut. 
 

_____________ 
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SN § 69 
 

Aktuellt från förvaltningen 
 
Tf socialchef Ann-Marie Brander informerar 
 
Vissa enheter inom socialnämndens verksamheter har haft problem med vika-
rier m.m. under sommaren. Brukarna har inte blivit drabbade av detta men per-
sonalen har varit extra arbetstyngd. Kommundirektör och personalchef har fått 
information och en kommunövergripande strategi behövs för att säkerställa 
framtida somrar. 
 
Inom Äldreomsorgen är det akut behov av boendeplatser 
Idag finns inga tomplatser och 16 ansökningar har inkommit vilket gör situat-
ionen akut. 
Diskussioner pågår inom verksamheterna om lämpliga lösningar. 
Frågan ska diskuteras med samtliga resultatenhetschefer inom nämndens verk-
samhetsområde 
 
Två resultatenhetschefer begärt entledigande 
Catharina Ask, socialpsykiatrin, och Carola Karlsson, personlig assistans. 
 
_____________ 
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SN § 70 
 

Information från kommundirektören 
 
Kommundirektör Anna Cederqvist informerar kring socialchefens avgång samt 
att Ann-Marie Brander är tf socialchef september månad ut. 
 
Information ges kring förestående rekrytering av ny socialchef. 
Efter samverkan skall annonsering ske gällande tf socialchef, därefter sker an-
nonsering av ordinarie socialchef. Efter urvalsprocess och intervjuer är målet 
att en anställning kan ske februari-mars 2017 
 
Ekonomi 
Socialnämndens ekonomiska situation har setts över. Socialnämnden beräknar 
har ett underskott på 22 mkr vid ingången av år 2017 i förhållande till den av 
kommunfullmäktige tilldelade budgetramen. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att socialnämndens verksamhet 
och ekonomi ska genomgå en genomgripande och djupgående analys genom-
förd av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Återkoppling kommer att ske 
21 oktober 
 
___________ 
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SN § 71 

Övrigt 
 
Hannyah Jörtoft (SD) ställer fråga om Bildningsnämnden och Socialnämnden  
samverkar kring de ungdomar på högstadiet som mår psykiskt dåligt  
Tf socialchef Ann-Marie Brander förslår att tf IFO-chef Tommy Olsson ska 
närvara vid nästa sammanträde och informera kring samverkan nämnderna 
emellan. 
 
_____________ 
 
 
 
 


