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§ 57 Dnr 1486  

Justering av protokoll 

Socialnämndens beslut 
Som justerare av protokollet utses Jan Johansson, (KD).  
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§ 58 Dnr 3463  

Fastställande av föredragningslista   

Socialnämndens beslut 
Föredragningslistan fastställs utan ändringar.  
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§ 59 Dnr 2035  

Information från verksamheten: 
Arbetsmarknadsenheten (AME)  

Socialnämndens beslut 
Rapporten mottas.       

Sammanfattning av ärendet 

Försörjning och arbete 

Antalet personer som uppbär försörjningsstöd har minskat, även om man inte 
nått de 10 % som var målet. En förbättrad arbetsmarknad har bidragit.  

För gruppen med funktionshinder är det fortfarande svårt att ta sig in på 
arbetsmarknaden. En annan grupp som behöver stöd för att komma ut i arbete 
är gruppen nyanlända, speciellt utlandsfödda kvinnor är överrepresenterade i 
arbetslöshetsstatistiken.   

AME - Arbetsmarknadsenheten 

 33 personer i någon form av arbetsmarknadsanställning inom AME. Av 

dessa utgörs ca 17 av extratjänster.  

 3 personer med Traineejobb – äldreomsorgen.  

 9 personer haft praktik/språkpraktik. 

 9 personer med kompetenshöjande insats jml kap 4:4 SoL. 

 10 personer inskrivna i projektet All in. 

 3 personer inskrivna i Coachingteamet ( Finsam ) med insats jml kap 4:4 

SoL. Coachingteanmet har totalt 25 personer i någon form av aktivitet men 

22 av dessa har sin placering genom FK/AF, varför de inte räknas med i 

statistiken för AME Degerfors. 

 2 personer med insats jml kap 4:4 SoL ABF-projekt, Berget. 
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§ 60 Dnr 00051-2018  

Rapport om arbetsmarknadsenhetens (AME) 
verksamhet 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar emot Arbetsmarknadsenhetens återrapport om 
verksamhetens resultat för 2017.  

Rapporten lämnas även till kommunstyrelsen.       

Sammanfattning av ärendet 
Arbetsmarknadsenheten återrapporterar resultat 2017 enligt uppdrag. 
Resultatredovisningen består av verksamhetens innehåll och omfattning.  

Under 2017 har 117 personer haft någon form av kontakt/insats eller 
anställning inom enheten.  

Enheten består av Kvarnberg aktivitetscenter, inklusive Fälttjänst och 21:an, 
Kamraten, Daglig verksamhet, Systugan/servicepatrullen och infocenter. Vidare 
är Mottagnings- och coachingteamet kopplat till AME. 

Flera samverkansformer och projekt är igång, bl.a. DUA (delegationen för 
unga), Vägen vidare, Active Mobility och All-in.  

Enheten hanterar också kommunens  

Uppdrag  
AME har ett brett uppdrag. Det är flera målgrupper och varierande 
arbetsuppgifter. Vilka insatser och åtgärder som genomförs styrs till stora delar 
av beslut på nationell nivå inom arbetsmarknadspolitiska området. Det sker 
mycket arbete i nära dialog med bl.a. Arbetsförmedlingen. Det ställer stora krav 
på flexibilitet i organisationen. Flertalet av målgrupperna har svårigheter på 
ordinarie arbetsmarknad och behöver extra stöd. Det ställer stora krav på 
personalen inom verksamheten att kunna vägleda och utveckla deltagarna ut i 
egen försörjning. Inom befintlig verksamhet har AME utvecklats positivt under 
2017. Det som ökat är projekt. Ambitionen är att vidareutveckla arbetet och 
återkomma med en positiv resultatrapport även för år 2018.     
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-04-19 

Rapport för april månad 
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§ 61 Dnr 00004-2018  

Rapport från facklig samverkan  

Socialnämndens beslut 
Samverkan inför nämndens möte hölls den 14 maj 2018. Inga synpunkter 
lämnades av de fackliga organisationerna utan enighet konstaterades råda  
mellan parterna.  
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§ 62 Dnr 00001-2018  

Ekonomisk månadsrapport 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner den ekonomiska månadsrapporten för januari - april 
2018.  

Sammanfattning av ärendet 
För den förvaltningsövergripande verksamheten är prognosen ett överskott om 
1 700 tkr, till följd av tillfälligt utbildnings- och inköpsstopp, att 
anhörigsamordnartjänsten inte är återbesatt samt budgetposten för oförutsedda 
kostnader. 

Inom Vård och omsorg är prognosen ett underskott på 2 800 tkr på grund av 
tunga vårdärenden inom både SÄBO och hemtjänsten men även till följd av 
bristen på sjuksköterskor som leder till höga lönesättningar till nyanställda och 
att bemanningsföretag har anlitats.   

Prognosen för Individ, familj och funktionshinder är ett beräknat underskott på 
1 600 tkr till följd av kostsamma institutionsplaceringar både för barn och unga 
samt vuxna, men även på grund av ett tillkommande assistansärende samt höga 
lönekostnader inom funktionshinderområdet. För arbetsmarknadsverksamheten 
är prognosen ett överskott på 1 500 tkr. 

Ombyggnationen av Sveagatan 3 kommer vara färdigställt först under 2019, 
vilket gör att en del av investeringsbudgeten för ombyggnationen och hela 
budgeten för utrustning inte kommer förbrukas under året.  

Årsprognosen för nämnden totalt är ett underskott på – 2 950 tkr. 

Beslutsunderlag 
Månadsuppföljning januari-april 

SN Arbetsutskott 2018-05-17, § 39 

Kommunstyrelsen ./. 
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§ 63 Dnr 00065-2018  

Remissvar: Kvalitets- och servicenivå för 
skattefinansierade måltider Degerfors  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tillstyrker förslaget och lämnar i övrigt inga synpunkter. 

Sammanfattning av ärendet 
Remissversion av ”Kvalitets- och servicenivå för skattefinansierade måltider, 
Degerfors” har lämnats till nämnden för yttrande.  

Förslaget har granskats och diskuterats av verksamhetschef och förvaltningens 
chefer inom särskilt boende. Den samlade bedömningen är att det är ett bra 
program.     

Beslutsunderlag 

SN Arbetsutskott 2018-05-17, § 38 

Tjänsteskrivelse 2018-04-25 

Remissversion av Kvalitets- och servicenivå för skattefinansierade måltider, dnr 
SN 65-2018/4 

Skickas till 
Folkhälsonämnden  
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§ 64 Dnr 00070-2018  

Förstärkt öppenvård. Stärka lösningar på 
hemmaplan istället för institutionsvård 

Socialnämndens beslut 
1. Arbetssättet förstärkt öppenvård införs som försöksverksamhet under ett 

år. För att möjliggöra detta inrättas under den tiden två visstidstjänster, 2,0 
ssg, behandlingspersonal. I budget avsätts 1 200 tkr för ändamålet 2019. 

2. Försöket utvärderas efter 1 år.  

3. Kommunstyrelsen uppmärksammas på behov av ökad budgetram för 
socialnämnden för att möjliggöra satsningen utan att den påverkar övrig 
verksamhet.  

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har 2016-2017 haft höga kostnader för institutionsvården. 
Främst inom området barn- och ungdom. Det har varit ett större antal 
placerade, till högre dygnsavgifter samt företrädelsevis ungdomar med stora 
behandlingsbehov. Majoriteten har varit placerade med stöd av LVU (lagen om 
vård av unga) § 3, s.k. eget beteende. Socialnämnden har en skyldighet att 
ingripa till skydd för barn och ungdom. Socialnämnden ska i de fallen ansöka 
om åtgärder med tvång för dem som uppfyller kriterierna i tvångslagstiftningen 
och insatser inte kan ges på frivillig väg. Frivilliga insatser prövas alltid i första 
hand. Förvaltningsdomstol prövar om tvångsvård är tillämpligt. Kostnaderna 
har överstigit Socialnämndens budget för institutionsvård 2017. Ansökan om 
tilläggsanslag för 2017 avslogs av kommunstyrelsen och Socialnämnden har 
därmed ett underskott i bokslut 2017 med 5 500 tkr.  

Kostnad för en placering barn- och ungdom på institution varierar mellan 
billigaste placering 2600:-/dygn och dyraste 6500:-/dygn. Räkneexempel nedan 
visar vilka kostnader en placering kan generera över tid:   

Placering Dygnskostnad Månadskostnad Placering 6 mån 

Lägsta 2 600 80 600 483 600 

Högsta 
(SiS) 6 500 201 500 1 209 000 
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Finansiering 

Finansiering till de två tjänsterna samt kringkostnader sker genom en 
ramförstärkning till Socialnämnden i budget med 1 200 tkr. Det beräknas vara 
en lösning som medför att Socialnämnden minskar kostnaderna för 
institutionsvården så att det underskott som genereras därmed kan minska. 
Socialnämnden vidtar åtgärderna för att minska kostnaderna för 
institutionsvården och därmed beräknas hemmalösningen bli kostnadseffektiv 
och självfinansierande. Ett budgettillskott är dock nödvändigt för att kunna 
införa arbetssättet och få det hållbart över tid.  

Beslutsunderlag 
SN Arbetsutskottet 2018-0517, § 41 

Tjänsteskrivelse 2018-04.23  

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 65 Dnr 00072-2018  

Medborgarförslag - Visa Degerfors IFs matcher, 
Västergården 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden bifaller medborgarförslaget som överlämnas till förvaltningen 
för att verkställas. 

Möjligheten till viss sponsring av kostnaden ska undersökas.  

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om att visa Degerfors IF:s matcher i 
samlingssalen på Västergården. Medborgarförslaget överlämnas till 
socialnämnden för beredning och beslut.    

Enligt tjänstmannautredningen är kostnaden för en offentlig visning 1 650 
kr/månad. Till det tillkommer ytterligare avgifter i form av startavgift och 
nätavgift m.m, vilket gör en total månadsavgift på ca. 2 119 kr. Det innebär en 
årskostnad på 25 428 kr. Denna kostnad gäller för ett visningsställe (i detta fall 
samlingssalen på Västergården).      

Beslutsunderlag 
SN Arbetsutskott 2018-05-17, § 42 

Tjänsteskrivelse 2018-05-02 

Skickas till 
Förslagsställaren 

Verksamhetschef  

Nämndens beslut rapporteras till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
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§ 66 Dnr 00025-2018  

Nyinrättande av handledartjänst daglig verksamhet 

Socialnämndens beslut 
Nyinrättande av tjänst till daglig verksamhet beviljas med motsvarande 0,75 ssg 
handledare. 

Tjänsten finansieras genom omdisponeringar av budget inom daglig 
verksamhet.     

Sammanfattning av ärendet 
I skrivelse som behandlades av socialnämndens arbetsutskott 2018-02-21, § 10 
redogörs för det behov som ligger till grund för behov av resursförstärkning 
inom daglig verksamhet.  

Socialnämndens arbetsutskott beslutade ”att ärendet återremitteras med uppdraget att 
utreda hur behovet kan lösas inom befintliga ekonomiska ramar, där tillfälliga lösningar och 
omdisponeringar inom personalgruppen kan vara en lösning. Med hänvisning till det 
ekonomiska läget är det inte realistiskt att nyinrätta en tjänst.” (SN AU § 10/2018). 

Det uppkomna behovet är inte tillfälligt utan kommer bestå under lång tid. 
Utifrån det kan inte tillfälliga lösningar sökas på behovet. Förvaltningen 
återkommer nu med ett förslag om att tjänstens omfattning minskas genom 
omdisponeringar inom personalgruppen och att finansiering sker genom 
omdisponering av befintlig budget inom daglig verksamhet. Genom 
samordning med andra delar i verksamheten kommer personal att kunna 
erbjudas heltidsanställning.   

Beslutsunderlag 
SN Arbetsutskott 2018-05-17, § 43 

Tjänsteskrivelse 2018-05-03 

Tjänsteskrivelse 2018-01-25 

Skickas till 
Verksamhetschef 
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§ 67 Dnr 00078-2018  

Trygghetskamera/tillsynskamera införs i 
hemtjänsten 

Socialnämndens beslut 
Begreppet ”Tillsynskamera” ändras till ”Trygghetskamera”.  

Trygghetskamera ska införas i hemtjänsten.  

Sammanfattning av ärendet 
I socialnämndens antagna e-hälsoplan finns tillsyn genom kameratillsyn som ett 
projekt. En förstudie har genomförts med förvaltningens medicintekniker som 
ansvarig. Möjlighet finns att införa kameratillsyn. Teknik och tillvägagångssätt 
är utvecklade. Egna rutiner behöver komplettera detta.  

Nattillsyn med kamera ska ses som ett komplement och ett erbjudande till 
vanligt besök. Ingen kommer att tvingas till denna insats men de som 
identifieras som lämpliga kommer att erbjudas. Man kan när som helst avsäga 
sig insatsen. 

Finansiering 

Total beräknad kostnad för införande är ca. 40 000 kr (investering). 
Driftskostnad per år 35 000 kr (drift). 

Bedömning 
Tillsyn genom trygghetskamera kan vara ett alternativ för en del av de personer 
som har hemtjänst. På sikt kan det öka i omfattning.      

Beslutsunderlag 
SN Arbetsutskott 2018-05-17, § 44 

Tjänsteskrivelse 2018-05-04 

Skickas till 
Socialchefen 

Med.tekniker 
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§ 68 Dnr 00077-2018  

Införande av nyckelfri hemtjänst 

Socialnämndens beslut 
Ett projekt för införande av nyckelfri hemtjänst inleds utifrån den inriktning 
som ges i genomförd förstudie.  

En ordinarie upphandling av ett system ska ingå i projektet och godkännas av 
socialnämnden.  

Sammanfattning av ärendet 
En förstudie avseende införande av nyckelfri hemtjänst har genomförts. Denna 
visar på tydliga effektivitets- och säkerhetsvinster vid ett införande. 
Socialnämnden föreslås fatta ett inriktningsbeslut avseende att ett sådant system 
upphandlas. Ärendet ska åter efter genomförd upphandling återkomma till 
socialnämnden för slutligt beslut när samtliga kostnader är kända.       

Finansiering 
Kostnaderna enligt förstudien ryms inom den föreslagna investeringsbudgeten 
för 2019. Medel kan komma att behöva föras över från 2018 års 
investeringsbudget. Kostnaderna för driften av ett system bedöms kunna 
hämtas igen genom ökad effektivitet inom hemtjänsten och hemsjukvården. 

Beslutsunderlag 
SN Arbetsutskott 2018-05-17, § 45 

Tjänsteskrivelse 2018-05-04 

Förstudie, 2018-05-04 

Skickas till 

Socialchefen 

Verksamhetschefen VoO 
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§ 69 Dnr 00061-2014  

Komplettering av delegationsordning inom 
alkoholhandläggningen 

Socialnämndens beslut 
Föreslagen komplettering av delegeringsordning inom alkohollagen antas.    

Sammanfattning av ärendet 
Behov finns av att fatta beslut av nedanstående ärenden till alkoholhandläggare. 
Ärendena är inte av principiell art och delegering möjliggör en enkel och snabb 
handläggning.    

Ärende 
Beslut om återkallelse av serveringstillstånd på grund av att tillståndet inte 
längre utnyttjas. 
Lagrum: 9 kap 18 § p. 1 AL 
Delegat: Handläggare 
Rapportering: Pärm 
 
Ärende 
Beslut om avslag avseende ansökan om serveringstillstånd till allmänheten och 
stadigvarande tillstånd till slutna sällskap om sökanden inte uppfyller kraven i 
alkohollagen. 
Lagrum: 8 kap 12 § AL 
Delegat: Handläggare 
Rapportering: Pärm 

Beslutsunderlag 

SN Arbetsutskott 2018-05-17, § 36 

Tjänsteskrivelse 2018-05-02 

Skickas till 
Alkoholhandläggaren 

Nämdsekreteraren 
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§ 70 Dnr 00022-2018  

Verksamhetstillsyn inom alkohollagen, tobakslagen 
och lagen om elektroniska cigaretter och 
påfyllnadsbehållare Lst dnr: 705-609-2018 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen av Länsstyrelsens rapport och de 
åtgärden som kommunen vidtagit.  

Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen genomförde den 9 mars 2018 tillsynsbesök i Degerfors kommun.  

Vid denna tillsyn granskades i vilken utsträckning som yttre kontroll på 
serveringsställen enligt alkohollagen genomförs. Syftet var att fokusera på 
särskilt utsatta grupper och verka för att de fastställda målen i den nationella 
och regionala ANDT-strategin uppnås. 

Inför tillsynen skickade länsstyrelsen ut en enkät med frågor om organisation, 
styrdokument och tillsyn avseende alkoholtillsyn. Enkäten har besvarats av 
handläggaren. Vid tillsynsbesöket intervjuades socialchefen, handläggaren inom 
alkohol- och tobak samt nämndsekreteraren. Länsstyrelsen granskade även 
kommunens tillsynsprotokoll efter genomförd tillsyn över serveringsställen 
2017.  

Vid genomgången framkom inga brister i förhållande till gällande lagstiftning. 
Däremot kan informationen på kommunens webbplats förbättras.  

Länsstyrelsens beslut 

Länsstyrelsen bedömer att Degerfors kommun följer lagstiftningen i de delar 
som granskats och avslutar ärendet.     

Beslutsunderlag 
SN Arbetsutskott 2018-05-17, § 40 

Länsstyrelsens beslut, 2018-04-12 
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§ 71 Dnr 00103-2016  

Rapport: Servicecenter och mötesplats för 
nyanlända - ekonomisk rapport 2018-05-15 

Socialnämndens beslut 
Rapporten mottas.  

Sammanfattning av ärendet 
Driftrapport december 2017 för servicecenter och mötesplats nyanlända 
redovisas.    
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§ 72 Dnr 00023-2018  

Rapport: Länsstyrelsens löpande granskning enligt 
alkohollagen år 2017 Lst dnr 705-3370-2017 

Socialnämndens beslut 
Rapporten mottas.  

Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen har enligt 9 kap 1 § 2 st Alkohollagen tillsyn inom länet. 
Länsstyrelsen ska också biträda kommunerna med råd i deras verksamhet.  

Länsstyrelsen ska enligt 6 § 2 st förordning (2012:606) om samordning inom 
alkohol-, narkotika-, dopnings, och tobaksområdet m.m redovisa en bedömning 
av kommunernas tillsyn inom alkohol- och tobaksområdet till 
Folkhälsomyndigheten.  

Länsstyrelsen har genomfört granskning av Degerfors kommuns handläggning 
enligt ovan. Granskningen har skett genom att handläggare löpande skickat in 
underlag till Länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen har inte uppmärksammat några allvarligare brister i kommunens 
tillståndsgivning som föranlett ett separat tillsynsärende.  

Beslutsunderlag 

Länsstyrelsens Återkoppling av löpande granskning 2017, 2018-02-38 
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§ 73 Dnr 00069-2018  

Rapport: Heltidsprojektet - "Heltidsarbete som 
norm" (se KS 240-2016) 

Socialnämndens beslut 
Rapporten mottas.     

Sammanfattning av ärendet 
Projektledare redogör för arbetet med projektet ”Heltidsarbete som norm”. 

Andra kommuners erfarenheter av heltidsprojekt har inhämtats.  

Kartläggning görs av personalens önskemål om att höja sin sysselsättningsgrad.  

Analys av schema och kostnader ska göras. Uppdraget är att projektet ska vara 
kostnadsneutralt.  

Kommer att kräva effektiv planering och struktur av arbetet över dygnets alla 
timmar där samplanering mellan enheterna är en del.  
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§ 74 Dnr 00038-2018  

Rapport: Nämndspecifik handlingsplan för friskare 
arbetsplatser  

Socialnämndens beslut 
Rapporten mottas.     

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har gett samtliga förvaltningar uppdraget att ta fram 
nämndspecifika analyser och handlingsplaner för friskare arbetsplatser. 
Kommunen ska aktivt arbeta med att hjälpa sjukskrivna medarbetare att återgå i 
arbete men också lägga vikt vid hälsofrämjande och förebyggande arbete.  

I nuläget planerar socialförvaltningen att genomföra ett antal aktiviteter som 
sedan ska leda till handlingsplaner. Förvaltningen har valt det tillvägagångssättet 
för att få en grundlig bild av vad som behöver göras för att nå målet med 
friskare arbetsplatser och för att göra relevanta handlingsplaner.     

Beslutsunderlag 
Rapport ”Aktiviteter till handlingsplan för friskare arbetsliv”, 2018-05.-15    

 



 
 Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24(36) 

Sammanträdesdatum 

2018-05-30 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 75 Dnr 3830  

Beslutsfattare LVU och LVM sommaren 2018 

Socialnämndens beslut 
Ledamot Leif Spånbo utses som beslutsfattare LVU och LVM, under tiden 
Juni, Juli och Augusti 2018, med befogenhet att i ordinarie beslutsfattares 
frånvaro ta beslut i brådskande ärenden.  

Ordinarie beslutsfattare är ordförande Anita Bohlin Neuman, vice ordförande 
Monica Littorin samt ledamot Carina Sätterman.     

Sammanfattning av ärendet 

För att förstärka jourverksamheten för beslut enligt LVU och LVM under 
sommaren, utses ytterligare en ledamot med befogenhet att ta sådana beslut.      

Skickas till 
Socialtjänsten 

Beslutsfattare 
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§ 76 Dnr 00110-2017  

Uppdrag: Planeringssystem inom hemtjänsten (SN 
99-2017 budget)  

Socialnämndens beslut 
Rapporten mottas.     

Sammanfattning av ärendet 
Arbetar med ett system i Excel som är tänkt att tas i bruk i höst.      
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§ 77 Dnr 00111-2017  

Uppdrag: Nya arbetssätt inom ungdomsvården, IFF 
(SN 99-2017 budget) 

Socialnämndens beslut 
Uppdraget avslutas.  

Sammanfattning av ärendet 
I och med beslutet vid dagens möte § 64, att som försöksverksamhet införa 
arbetssättet förstärkt öppenvård, bedöms uppdraget vara slutfört.     
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§ 78 Dnr 00112-2017  

Uppdrag: Materialbeställningar - 
kostnadseffektivisera (SN 99-2017 budget) 

Socialnämndens beslut 
Uppdraget avslutas.     

Sammanfattning av ärendet 
De otydligheter som funnits kring inköpsansvar har nu åtgärdats och ansvariga 
finns utsedda inom samtliga verksamheter.  

Uppdraget bedöms därför vara slutfört.   
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§ 79 Dnr 00025-2017  

Utveckling av hemtjänsten (SN 99-2017 budget) 

Socialnämndens beslut 
Rapporten mottas.   

Sammanfattning av ärendet 

Ett ärende med speciella behov, innebär extraordinära insatser och kostnader. I 
övrigt ligger verksamheten i balans med budget.  

Digitalt signeringssystem är infört. 

Mobil dokumentation är delvis införd. Återstår några enheter.     

 



 
 Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

29(36) 

Sammanträdesdatum 

2018-05-30 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 80 Dnr 00113-2017  

Uppdrag: Minska vikariekostnaden inom vård och 
omsorg (SN 99-2017 Budget) 

Socialnämndens beslut 
Rapporten mottas.      

Sammanfattning av ärendet 
Kostnaden för timvikarier har sjunkit. Men det är fortfarande rutiner som 
behöver förbättras. Finns fortfarande behov av att förbättra samverkan mellan 
enheterna.  

Ett system/rutin som tydligare redovisar vikarietimmarna behöver tas fram.      
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§ 81 Dnr 00114-2017  

Uppdrag: Minskat försörjningsstöd (SN 99-2017 
budget) 

Socialnämndens beslut 
Rapporten mottas.    

Sammanfattning av ärendet 
Målet för ekonomiskt bistånd var att sänka andelen hushåll som har 
försörjningsstöd och framförallt bidragsberoendet hos hushåll med barn.  

Antalet har minskat, även om man inte nått de 10 % som var målet. En 
förbättrad arbetsmarknad har bidragit till resultatet.  

Planerar att genomföra en ny behovskategorisering.    
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§ 82 Dnr 00140-2017  

Rapport: Tillsyn IVO avseende IFO Dnr 8.5-
39348/2017   

Socialnämndens beslut 
Rapporten mottas och läggs till handlingarna.    

Sammanfattning av ärendet 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har genomfört tillsyn av 
Socialnämnden. Brister konstaterades avseende skyndsamhet i handläggningen 
av barnavårdsutredningar, handläggning av ansökningar om bistånd samt viss 
dokumentation. Krav ställdes på nämnden att vidta åtgärder för att komma 
tillrätta med påtalade brister.  

Socialnämnden säger i sitt svar att man inte har någon avvikande uppfattning i 
frågan. Utredningar ska bedrivas skyndsamt och utredningsåtgärder ska vidas 
kontinuerligt.  

Socialnämnden har under hösten 2017 vidtagit åtgärder genom att ha en högre 
bemanningsgrad av personal samt tätare arbetsledning.  

Socialnämnden har vidare ett pågående utvecklingsarbete avseende risk- och 
skyddsbedömningar. Det är en åtgärd som också svarar mot behovet att 
säkerställa skyndsamhet och kontinuerligt utredningsarbete. 

IVO beslutade 2018-04-05 att avsluta ärendet, då de åtgärder som nämnden 
redovisat bedömdes relevanta i förhållande till konstaterade brister.    

Beslutsunderlag 

IVO:s beslut, 2018-04-05    

Tjänsteskrivelse 2018-03-26 
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§ 83 Dnr 00005-2018  

Delegeringsbeslut - rapporterade till nämnden under 
2018 

Socialnämndens beslut 
Redovisade delegeringsbeslut motta och läggs till handlingarn.    

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän 
enligt den delegationsordning som nämnden antagit. Dessa beslut ska redovisas 
till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden kan ompröva eller 
fastställa besluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad 
delegering.  
 

Sammanställning av fattade delegeringsbeslut 

Ord.nr  Typ Beslutsdatum Rubrik Delegat 

9 8:2 AL 2018-04-16  Tillstånd, slutet sällskap, 
Folketshusföreningen 

Nämndsekreterare 

10 8:2 AL 2018-05-14 Tillstånd, slutet sällskap, 
Finska föreningen 

Nämndsekreterare 

11 8:2 AL 2018-05-14 Tillstånd, slutet sällskap, 
Nysunds Bygdegårdsförening 

Nämndsekreterare 

12 8:2 AL 2018-05-23 Tillstånd, slutet sällskap, 
Degerfors IF 

Nämndsekreterare 
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§ 84 Dnr 2703  

Rapporter och meddelanden 

Socialnämndens beslut 
Inget att rapportera.      
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§ 85 Dnr 2704  

Kurser och konferenser 

Socialnämndens beslut 
Inget att rapportera.    
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§ 86 Dnr 2708  

Redovisningsärenden 

Socialnämndens beslut 
Redovisningen mottas.      

Sammanfattning av ärendet 

Tre redovisningsärenden lämnas till nämnden: 

 LSS ärende rörande ekonomiskt bistånd. 

 Övriga ärenden/missbruksärende. Vårdinsats samt beviljat ekonomiskt 
bistånd till busskort för att delta i behandlingsinsats. 

 Vård och omsorg: Beviljad korttidsvistelse.     
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§ 87 Dnr 00074-2018  

Utredning - chefsorganisation 

Socialnämndens beslut 
Socialchefen får i uppdrag att gå vidare med översynen av chefsorganisationen 
utifrån dagens presentation och de synpunkter som lämnades av nämnden.   

Förslaget ska presenteras för nämnden i september. 

Under tiden organisationsöversynen pågår ska inga eventuella vakanser 
tillsättas, utan situationen ska klaras genom tillfälliga lösningar.    

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschefen redovisar ett första utkast till ny chefsorganisation utifrån 
det underlag som togs fram 2016. 

En diskussion förs i nämnden. Nämnden lämnar synpunkter och förslag som 
ska beaktas i utredningen.   

 


