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Sammanträdesdatum

2022-05-31
Socialnämnden
Plats och tid

Sessionssalen, Nämndhuset, tisdagen den 31 maj 2022 kl 08:15 – 15.05, ajournering
10.05 – 10.20, 12.15 – 13.30, 14.45 – 14.55

Beslutande

Ledamöter

Krister Mc Carthy (S), Ordförande
Birgitta Alevård (V), 1:e vice ordförande
Margareta Tjärnlund (M), 2:e vice ordförande
May Andersson (S)
Maria Norberg (C)
Kenneth Lunneborg (SD)
Agneta Jonsson (S)
Tjänstgörande ersättare

Raymond Rinnan (S) tjänstgörande för Christine Sprinzl (MP)
Sanna Bergman (V) tjänstgörande för Elina Visén (KD)
Camilla Nilsson (L) tjänstgörande för Malin Plantin Sjöblom (M)
Max Stålnacke (S) tjänstgörande för Louise Solin (S)
Närvarande ej tjänstgörande
ersättare

Ersättare

Övriga närvarande

Mats Collin, förvaltningschef
Linda Ångman, nämndsekreterare
Annika Öman, nämndsekreterare
Maritha Nordin, verksamhetschef kl. 08.15 – 09.30
Marion Wiberg, controller kl. 08.15 – 08.30
Solbritt Höglund, enhetschef kl. 08.30 – 09.35
Anna Memmi, skolpsykolog kl. 09.35 – 10.05
Elisabeth Högberg, enhetschef, Kommunförbundet kl. 10.20 – 11.05
Helene Brändström, enhetschef kl. 08.40 – 11.30
Emelie Grundel, enhetschef kl. 11.30 – 11.45
Ingrid Dahlstedt Klint, projektledare kl. 11.45 – 12.15
Elisabeth Sjölander, verksamhetschef kl. 08.15 – 09.30
Anna-Maria Viklander, verksamhetschef kl. 08.15 – 09.30
Eva Nordin Silén, verksamhetschef kl. 08.15 – 09.30
Pär Hägglund, verksamhetschef kl. 08.15 – 09.30
Jens Hallner, verksamhetschef kl. 08.15 – 09.30, 11.15 – 11.45

Justerare

Margareta Tjärnlund (M)

Justeringens plats och tid

Sessionssalen, Nämndhuset, 2022-06-07

Johan Wester (C)
Birgitta Wiklander (KD) kl. 08.15 – 09.55

Underskrifter
Sekreterare

Ordförande

Justerare

Justerandes sign

Paragrafer

Annika Öman

Krister Mc Carthy

Margareta Tjärnlund (M)

Utdragsbestyrkande

§§ 45-57

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-05-31
Socialnämnden

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2022-05-31

Datum då anslaget sätts upp

2022-06-08

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen

Underskrift

Justerandes sign

Datum då anslaget tas ned

Annika Öman

Utdragsbestyrkande

2022-06-29
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Sammanträdesdatum

2022-05-31
Socialnämnden

Ärendelista
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Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-05-31
Socialnämnden

§ 45

Dnr 24423

Val av justerare
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att utse Margareta Tjärnlund (M) att justera protokollet, samt
att protokollet justeras den 7 juni 2022 klockan 13.15.
______

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-05-31
Socialnämnden

§ 46

Dnr 24424

Godkännande av dagordning
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna dagordningen för dagens sammanträde.
Bakgrund
Ordförande går igenom upprättad dagordning.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningen, dagordning 2022-05-30.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-05-31
Socialnämnden

§ 47

Dnr 24425

Informationsärenden
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
Bakgrund
Socialnämnden har fått ta del av följande informationspunkter:
Information om nuläget inom Hemtjänsten – Maritha Nordin,
verksamhetschef.
Informationsföredragning om ärende Fyramånadersrapport 2022 – Mats
Collin, förvaltningschef, Marion Wiberg, controller, Pär Hägglund,
enhetschef, Anna-Maria Viklander, enhetschef, Elisabeth Sjölander,
verksamhetschef, Solbritt Höglund, enhetschef och Helene Brändström,
enhetschef.
Informationsföredragning om ärende Ansökan om medel från
Samordningsförbundet 2022 och 2023 – Solbritt Höglund, enhetschef.
Information om Hälsa, Lärande och Trygghet (HLT) – Anna Memmi,
skolpsykolog och Helene Brändström, enhetschef.
Information om Gemensam Familjehemsorganisation (GFO) – Elisabeth
Högberg, enhetschef Kommunförbundet och Helene Brändström,
enhetschef.
Information om familjehem och vårdnadsöverflyttningar – Helene
Brändström, enhetschef.
Information om användning och underhåll av hjälpmedel – Emelie Grundel,
enhetschef.
Information om Nära Vård – Ingrid Dahlstedt Klint, projektledare.
Informationsföredragning om ärende Yttrande på Motion – Handlingsplan
för ökad välfärdsteknik – Mats Collin, förvaltningschef.
Informationsföredragning om ärende Resultatuppdrag och nämndsmål 2023
– Mats Collin, förvaltningschef.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-05-31
Socialnämnden

§ 47. Fort

Mats Collin, förvaltningschef, informerade om följande:
• Lägesrapport inför sommaren i Socialförvaltningens olika
verksamheter.
•

Utvecklingsarbete gällande hur månadsbokslutet ska redovisas.

•

Eventuellt teckna avtal med Ånge kommun angående hantering av
ensamkommande barn.

•

Schablontider i hemtjänsten. Träder i kraft tidigast 1 oktober 2022.

•

Förlängningsavtal med Modern Omsorg. Nytt LOV-avtal i november
2022.

•

Invigning av gruppboendet Pärlan - inflyttning pågår.

•

Rutinförändringar – Korttids.

•

Uppvaktning av nyutexaminerade undersköterskor inom
Äldreomsorgslyftet.

•

Kompetenshöjning för chefer inom socialförvaltningen.

Krister Mc Carthy (S), ordförande Socialnämnden, informerade om följande:
•

Möte med IF Rycket – frågor om bussar och transporter.

•

Möte med Kommunala pensionärsrådet.

•

Möte den 3 juni gällande Social Reko – sätta den politiska strukturen
– en samverkansorganisation.

______

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-05-31
Socialnämnden

§ 48

Dnr 2022-000003 1.1.3.1

Fyramånadersrapport 2022
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna fyramånadersrapporten 2022 och överlämna den till
Kommunstyrelsen, samt
att socialnämnden noterar den kraftigt negativa budgetprognosen för 2022
och antar som sin egen den handlingsplan som förvaltningen redovisar och
ger fortsatt uppdrag till socialförvaltningen att arbeta med att minska
kostnaderna.
Bakgrund
Samtliga nämnder ska göra en fyramånadersrapport för perioden januari april, vars innehåll och struktur styrs av kommunstyrelseförvaltningen.
Det ekonomiska utfallet för perioden visar ett underskott på minus 6,7 mnkr.
Det är 19,7 mnkr lägre än motsvarande period föregående år.
De tre största underskottsområdena i relation till budget finns inom:
•

Hemtjänsten -8,9 mnkr

•

Särskilt boende -0,5 mnkr

•

Personlig assistans -0,3 mnkr

De tre största överskotten i relation till budget finns inom:
•

Individ och familjeomsorgen +1,7 mnkr

•

Förvaltningsledning + 1,1 mnkr

•

Funktionsstöd + 0,2 mnkr

Orsakerna till underskott respektive överskott redovisas i rapporten.
Några områden som kan nämnas är följande:
Försörjningsstödet vars budget sänktes med 7 mnkr inför 2022 går efter 4
månader med ett marginellt underskott.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2022-05-31
Socialnämnden

§ 48. Fort

Kostnaderna är knappt 2 mnkr högre än budget för externa placeringar inom
funktionsstöd.
Det elevhem som förvaltningen driver för elever från andra kommuner som
går på Härnösands gymnasiesärskola har i nuläget bara två elever kommande
höst, men budgeten bygger på att det ska vara fyra elever. Om inte fler elever
tillkommer kommer verksamheten att generera ett underskott.
Särskilt boende och hemtjänsten har haft höga kostnader för tvätt av
arbetskläder. Denna kostnad beräknas märkbart sjunka i och med att
tvätteriverksamheten har tagits över av arbetsmarknadsförvaltningen från att
tidigare har utförts av ett privat företag.
För vissa statsbidrag har en schablonmässig intäkt beräknats i spannet 50-75
% av sökt belopp, trots att besked om bidraget kommer att beviljas ännu inte
har erhållits.
Covid relaterade kostnader beräknas till ca 3 mnkr.
Prognosen för socialnämnden på helår indikerar ett underskott på 26 mnkr.
Det är knappt 19 mnkr lägre än motsvarande beräkning föregående år.
Handlingsplan för att minska förvaltningens budgetöverskridande redovisas i
rapporten. I korthet innehåller handlingsplanen följande punkter.

Justerandes sign

•

Analys av den arbetstid som finns till förfogande.

•

Modell till ändrad planering av hur hemtjänstens tid planeras och
genomföras utifrån ovanstående analys testas.

•

Genomlysning och översyn av de nuvarande schablontiderna. Nytt
arbetssätt till följd av detta skall sjösättas senast 1 september 2022.

•

Ruttoptimering påbörjad, men pausad för att justeringar behöver
genomföras av nuvarande planering och arbetssätt.

•

Översyn pågår av verksamhetens lokaler.

•

Schema och bemanningsplanering. Ambitionen är att samordna
resursplanerare och planerare.

•

Förbättrad uppföljning av biståndsbeslut för att besluten skall kunna
anpassas till förändringar för den enskilde.

•

Översyn påbörjad på vilka grunder den kommunala hemtjänsten
liksom den privata hemtjänstutföraren skall få sin ersättning för det
utförda arbetet. Förvaltningen avser föreslå nämnden att lägga om
ersättningssystemet till att ersättning utbetalas för beviljad tid. Detta
kommer att behöva beslutas senast under juni månad. Det ändrade

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-05-31
Socialnämnden

§ 48. Fort

sättet att beräkna ersättning till hemtjänsten och den privata utföraren
beräknas träda i kraft fr.o.m. 1 september.
•

Hur stor andel av arbetstiden skall vara utförd tid hos brukaren?
Vilken effektivitetsgrad hos brukare skall vara grunden för
budgetering?

•

Ökad grundbemanning eller vikariebehov. Förvaltningen har en hög
andel vikarier delvis beroende på att utbildad arbetskraft inte kunnat
rekryteras. Förvaltningen avser att i juni lägga förslag till nämnden
om att förvaltningens skall ges möjlighet att ytterligare öka
grundbemanningen.

•

Förvaltningen har under vecka 18-19 gått ut till vårdutbildningarna i
Härnösands gymnasium samt vuxenutbildningen och meddelat att de
elever som lämnar skolan med godkända betyg kommer att erbjudas
möjligheten till tillsvidareanställning. Motsvarande erbjudande riktas
till de som går ut barn och fritidsprogrammet med pedagogisk
inriktning.

•

Utöver det som ovan beskrivs i denna handlingsplan så behöver även
ett omfattande arbete ske med en ”kulturförändring” för att få till de
förändringar som ovan beskrivs.

Socialt perspektiv
Nämnden har prioriterat att de som söker och beviljas bistånd skall erhålla
det stöd som bedöms adekvat. Att beviljat stöd verkställs går före eventuellt
överskridande av budget. Nämnden försöker även öka graden av insatser
som är av förebyggande karaktär. Det har även öppnats nya platser för äldre
liksom inom funktionsstöd under de fyra första månaderna, vilket bidragit
till bättre situation för berörda individer.
I det utfall som redovisas för nämndens fyra första månader ingår olika
verksamheter som berör barn och unga, det kan finnas ex beslut om
kontaktperson som har tagit längre tid att verkställa än vad som är önskvärt.
Beslut där det kan ha funnits barn med i aktuella situationer.
Ekologiskt perspektiv
Denna fyramånadersrapport har ingen direkt inverkan på ekologiskt
perspektiv.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Nämnden har under de fyra första månaderna förbrukat 6,7 mnkr än
tillgänglig budget. Det innebär att nämnden de kommande 8 månaderna
behöver försöka minska sina kostnader så att utfall och budget stämmer
överens i slutet av året. Det kommer att vara en stor utmaning då
prognostiserat underskott är på ca 26 mnkr för helår.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2022-05-31
Socialnämnden

§ 48. Fort

Det finns beslut som tagit längre tid att verkställa än den gräns som finns i
socialtjänstlagen. Detta har inte berott på ekonomiska orsaker utan avsaknad
av resurser i form av uppdragstagare eller tillgängliga boendeplatser.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2022-05-18.
Socialförvaltningen, Fyramånadersrapport 2022 Socialnämnden.
Socialförvaltningen, Uppföljning volymer fyramånadersrapport 2022.
Socialförvaltningen, Redovisning - Barn- och familjeenheten
fyramånadersrapport 2022.
Socialförvaltningen, Redovisning PP - Barn- och familjeenheten
fyramånadersrapport 2022.
Socialförvaltningen, Redovisning - Ekonomiskt bistånd fyramånadersrapport
2022.
Socialförvaltningen, Redovisning PP - Ekonomiskt bistånd
fyramånadersrapport 2022.
Socialförvaltningen, Redovisning - Vuxna placeringar fyramånadersrapport
2022.
Socialförvaltningen, Redovisning PP - Vuxna placeringar
fyramånadersrapport 2022.
Socialförvaltningen, Redovisning - Resultat av överföring med 7 miljoner
från ekonomiskt bistånd till Arbetslivsnämnden 2022.
______

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-05-31
Socialnämnden

§ 49

Dnr 2022-000102 3.7.2.0

Ansökan om medel från Samordningsförbundet 2022
och 2023
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att tillstyrka ansökan om medel med 100 tkr 2022 och 250 tkr 2023 hos
Samordningsförbundet till en förlängning av SKAPA projektet under
perioden 1 november 2022 – 31 maj 2023.
Bakgrund
Samordningsförbundet har beviljat medel till SKAPA projektet fram till
2022-10-31. Starten för projektet blev senarelagd. De som arbetar med
ekonomiskt bistånd har planerat hur skattningsverktyget ska kunna
användas. En gemensam kick-off utbildning med Timrå skedde den 6 april
där Eda Kommun via Samordningsförbundet i Halland informerade om
SKAPA och filmer visades om BIP forskningen i Danmark.
I juni ska 15 deltagare få gå en fördjupad utbildning tillsammans med Timrå
kommun. Arbetslivsförvaltningen och vården ska delta i utbildningen och en
viktig del inom projektet är att samordna insatser från olika aktörer för att ge
bättre förutsättningar för att arbetslösa som står långt ifrån arbetsmarknaden
att bli självförsörjande.
En av de viktigaste faktorerna som är avgörande för att individerna ska bli
självförsörjning är handläggarnas tilltro till att en förändring är möjlig, samt
individens egen tro på att det är möjligt. Individens förmåga att klara av
vardagen och hantera sin hälsa är också viktiga indikatorer för att individer
ska kunna få ett arbete. SKAPA utgår ifrån de mest verkningsfulla
indikatorerna för att närma sig arbetsmarknaden.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2022-05-05.
Bilaga - Ansökan om finansiering av projekt Samordningsförbundet 202205-06.
______

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2022-05-31
Socialnämnden

§ 50

Dnr 2022-000061 1.1.6.4

Yttrande på Motion - Handlingsplan för ökad
välfärdsteknik
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att anta yttrandet som sitt eget, samt
att yttrandet delges kommunstyrelseförvaltningen.
Bakgrund
Detta yttrande beskriver det arbete som sker i Digitaliseringsgruppen,
arbetssättet som används för att arbeta med välfärdstekniska lösningar
inklusive exempel på välfärdstekniska lösningar, lite kring
omvärldsbevakning samt digitaliseringsmognaden i kommunen.
Det konstateras att det inom Socialförvaltningen finns ett uttalat arbetssätt
kring införandet av olika välfärdstekniska lösningar liksom kring
omvärldsbevakning inom området.
Däremot finns i nuläget inte en formell handlingsplan för ökad
välfärdsteknik inom vård och omsorg.
Om en handlingsplan för ökad välfärdsteknik ska tas fram bör det ske i
samverkan med ett antal andra berörda verksamheter i kommunen.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningen, Yttrande på Motion - Handlingsplan för ökad
välfärdsteknik, 2022-05-16
Remiss - Motion - Handlingsplan för ökad välfärdsteknik, 2021-11-15
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-11-22 § 125 - Tillkommande
motioner, interpellationer och frågor.
______

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2022-05-31
Socialnämnden

§ 51

Dnr 2022-000001 1.1.3.1

Ej verkställda gynnande beslut 2022
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut, samt
att rapporten delges kommunfullmäktige och revisionen för kännedom.
Bakgrund
Socialnämnden är skyldig att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO,
och kommunens revisorer rapportera alla gynnande beslut som inte har
verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Skyldigheten att
rapportera framgår i 16 kap. 6 f-g §§ socialtjänstlagen (SoL) och 28 f-g §§
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Följande beslut ska rapporteras en gång per kvartal:
•

Alla gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från
dagen för respektive beslut.

•

Alla gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre
månader efter det att verkställigheten avbröts.

Rapportering ska ske även om inte finns några ej verkställda beslut.
Socialnämnden ska fortsätta att rapportera ett ej verkställt beslut fram till att
beslutet är verkställt eller avslutat av annan anledning.
Följande beslut ska rapporteras löpande:
•

Ett beslut som har verkställts och som tidigare rapporterats som ej
verkställt.

•

Ärenden som har avslutats av annan anledning.

Socialnämnden skall till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur
många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts inom tre
månader från dagen för respektive beslut. Nämnden skall vidare ange vilka
typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från
dagen för respektive beslut.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2022-05-31
Socialnämnden

§ 51. Fort

Socialnämnden skall till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur
många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom
tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Nämnden skall vidare
ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har
förflutit från dagen för respektive beslut. Rapportering skall ske en gång per
kvartal.
Biståndsenheten har följande att rapportera:
Denna period finns det 21 ej verkställda gynnande beslut att rapportera. Det
är två beslut om särskilt boende äldre, ett beslut om Bostad med särskild
service, servicebostad, fyra beslut om Bostad med särskild service,
gruppbostad, nio beslut om kontaktperson LSS, ett beslut om kontaktperson
SoL, två beslut om ledsagarservice LSS och två beslut om ledsagarservice
SoL,
Barn- och familjeenheten har följande att rapportera:
Denna period finns det inget ej verkställt beslut att rapportera. Denna period
finns det inget avslutat beslut som inte har verkställts på nytt inom tre
månader att rapportera. Denna period finns det tre beslut som har verkställts
och som tidigare rapporterats som ej verkställt samt ärende som har avslutats
av annan anledning. Det är ett beslut om kontaktperson samt två beslut om
kontaktfamilj.
Ekonomi- och vuxenenheten har inget att rapportera.
Socialt perspektiv
Socialt perspektiv är att personer i behov av vård och omsorg har lagstadgad
rätt att få den hjälp och det stöd de behöver från kommunen. Beslut om
bistånd enligt Socialtjänstlagen eller insats enligt Lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade gäller omedelbart. Det innebär att beslut om
bistånd eller insats också ska verkställas direkt.
Ekologiskt perspektiv
Inget direkt ekologiskt perspektiv.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Ekonomiskt perspektiv är att konsekvenser i form av vite kan ske. Juridiskt
perspektiv är att ytterst stärka rättssäkerheten för den enskilde som har
beviljats bistånd.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2022-05-11.
Bilaga 1 - Rapport ej verkställda beslut avseende första kvartalet 2022
biståndsenheten.
Bilaga 2 - Rapport ej verkställda beslut avseende första kvartalet 2022 barnoch familjeenheten.
______
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-05-31
Socialnämnden

§ 52

Dnr 2022-000084 1.1.3.1

Resultatuppdrag och nämndsmål 2023
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att anta de nya förslagen till Nämndmål för 2023 som sina egna.
Bakgrund
Socialnämnden har att årligen ta ställning till ev. nya eller reviderade mål för
nämnden, nämndmål. Dessa mål följs upp av nämnden.
Utöver det har nämnden att lägga förslag till kommunfullmäktige över
resultatuppdrag som följs upp i relation till fullmäktige. Nämnden beslutade i
sitt sammanträd i april om förslag till Resultatuppdrag för 2023.
Förslag till målområden som togs fram under ett separat arbetsmöte med
nämndens ledamöter, vilket preliminärt antogs vid nämndens sammanträde i
april.
Socialt perspektiv
Nämndens ledamöter har i sin dialog om vilka mål som bör antas beaktat
behovet av bl.a. god och bibehållen hälsa, möjlighet till delaktighet, att
barnperspektivet måste finnas med i beslut och brukares nöjdhet med den
stöd och hjälp de får. Målen kommer att påverka andra beslut som nämnd
och förvaltning kommer att fatta under verksamhetsåret 2023.
Ekologiskt perspektiv
Förslagen har ingen direkt koppling till ett ekologiskt perspektiv.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Målen kommer att ha betydelse i situationer där även ett ekonomiskt
perspektiv behöver beaktas. Vid beslut behöver vägas in vad som är bra för
brukaren, för medarbetarna och för ekonomin, där målen blir en del i
beslutsprocessen.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2022-05-18.
Socialförvaltningen, Förslag Resultatuppdrag och Nämndsmål 2023.
______
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2022-05-31
Socialnämnden

§ 53

Dnr 2021-000217 1.1.3.1

Ändringar i Delegationsordning Socialnämnden 2022
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att anta den 2022-05-04 reviderade versionen av Delegationsordning för
Socialnämnden.
Bakgrund
Socialnämnden fattade beslut om en ny delegationsordning i juni 2019, och
dokumentet Delegationsordning för Socialnämnden började gälla den 1 juli
2019. Delegationsordningen reviderades senast efter beslut av
socialnämnden den 18 november 2021.
Det står i inledningen i Delegationsordning för Socialnämnden att hela
delegationsordningen ska gås igenom minst en gång per år för att kontrollera
om den behöver uppdateras eller revideras. En reviderad upplaga ska sedan
redovisas till nämndens sammanträde i maj. Finns inget behov av revidering
ska det istället rapporteras i en skrivelse till sammanträdet.
Det har nu uppkommit ett behov av revidering i delegationsordningen
gällande förkortningar och tillägg av delegater.
Ändringar som gjorts vid revidering
Följande ändringar har gjorts i den nu reviderade upplagan av
Delegationsordning för Socialnämnden:

Justerandes sign

•

Under avsnitt 3.8, Beslut om avgift inom område Omsorg om äldre
och funktionshindrade, har delegat ändrats till Avgiftshandläggare
eller Administratör.

•

Under avsnitt 3.9, Beslut om jämkning av avgift för hemtjänst,
service och omvårdnad samt boende (dubbel boendekostnad under
högst 3 månader vid inflyttning till särskild boendeform), har delegat
ändrats till Avgiftshandläggare eller Administratör.

•

Förkortningen SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) har ändrats
till SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) i hela dokumentet. Det
inkluderar ändringar under avsnitt Förkortningar, 3.3, 3.4 och 3.5.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-05-31
Socialnämnden

§ 53. Fort

•

Under avsnitt 5.7.1, Beslut att anmäla till överförmyndaren om att
god man eller förvaltare bör förordnas för någon, att någon inte
längre bör ha förvaltare eller att förhållandena talar för att en
förälder inte kommer att förvalta sitt barns egendom på ett
betryggande sätt, har delegat ändrats till Biståndshandläggare,
Socialsekreterare eller Enhetschef.

Socialt perspektiv
För att skydda den personliga integriteten för de personer som
socialnämndens beslut berör är det viktigt att besluten fattas i rätt tid och på
rätt nivå i organisationen.
Ekologiskt perspektiv
Finns inget ekologiskt perspektiv.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Ärenden som beslutas av utskott eller nämnd kräver omfattande
handläggning och beredning. Om socialnämnden delegerar beslutanderätten
till tjänsteman i de ärenden där det är möjligt innebär det en besparing i
arbetstid för både tjänstemän och politiker. Detta får förstås inte ske på
bekostnad av rättssäkerhet.
Felaktiga beslut kan inom socialnämndens områden få allvarliga
konsekvenser. För att säkerställa rättssäkerhet och en god kvalitet på beslut
är det viktigt att delegationsordningen är riktig och att beslut fattas på rätt
nivå.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2022-05-04.
Delegationsordning för Socialnämnden med spårbara ändringar vid
revidering 202205.
______
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2022-05-31
Socialnämnden

§ 54

Dnr 2021-000215 1.1.3.1

Anmälan av delegationsbeslut 2022
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbesluten.
Bakgrund
Aktuella listor över delegationsbeslut har gått ut till socialnämnden i
handlingarna inför dagens möte.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningen, listor delegationsbeslut numrerade 1–3.
______
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Socialnämnden

§ 55

Dnr 2021-000216 1.1.3.1

Attestantförteckning 2022
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av attestantförteckningen.
Bakgrund
Aktuella attestantförteckning har gått ut till socialnämnden i handlingarna
inför dagens möte.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningen, Attestantförteckning 2022-04-20.
______
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§ 56

Dnr 24426

Skrivelser, meddelanden, beslut
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att skrivelser, meddelanden och beslut anmäls och läggs till handlingarna.
Beslutsunderlag
2205 - Planering socialnämnden 2022.
Väntelista 202204.
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2022-04-25 § 37.
Revisorernas redogörelse för 2021.
Revisionsberättelse 2021.
Protokollsutdrag Skolnämnden 2022-04-28 § 56.
Presentation Socialtjänstens samverkans och stödstrukturer,
Kommunförbundet 2022.
Verksamhetsberättelse 2021 Socialtjänstens samverkans och stödstrukturer,
Kommunförbundet.
Verksamhetsplan 2022 Socialtjänstens samverkans och stödstrukturer,
Kommunförbundet.
______
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§ 57

Dnr 24427

Eventuellt tillkommande ärende
Inget tillkommande ärende.
______
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