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 BEVIS OM TILLKÄNNAGIVANDE AV JUSTERAT PROTOKOLL 

  

 Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 

  

Organ Socialnämnden 

  

Sammanträdesdatum 2020-04-08 

  

Datum då anslaget publiceras 2020-04-09 Datum då anslaget avpubliceras 2020-05-02 

  

Protokollet förvaras på Socialförvaltningens arkiv 

  

  

Underskrift  
 

 

Plats och tid Höger kammare 

 Onsdagen den 8 april 2020 kl. 17:00–17:40 

  

Beslutande Hans Jarstig (KD) 

Göran Rehn (C) 

Maria Alsén (L) 

Eva Damberg (S) 

Maria Alfredsson (KD) 

  

Ej tjänstgörande ersättare och 

övriga närvarande 

Carina Bergman, förvaltningschef 

Sara Svenningsson, sekreterare 

Anna-Carin Alzén, biträdande ekonomichef 

  

Utses att justera Göran Rehn Paragrafer: 22–25 

  

  

Ordförande  

  

  

Justerande  

  

  

Sekreterare  
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Dnr SN20/2 

§ 22 Månadsuppföljning mars 

Beslut 

Månadsuppföljningen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Helårsprognosen per sista mars slutar på en budgetavvikelse på totalt -3 

000 tkr. I den totala prognosen ingår en preliminär prognos på extra 

kostnader till följd av Corona på 2 000 tkr. 

  

Per verksamhet är prognosen följande: 

Socialförvaltning övergripande 0 tkr 

Gemensamt äldreomsorg, funktionshinderomsorg 

och hälso- och sjukvård + 1 900 tkr 

Äldreboende - 500 tkr 

Demensboende - 1 500 tkr 

Hälso- och sjukvårdsenheten + 500 tkr 

Äldreomsorg natt - 200 tkr 

Hemtjänst - 3 000 tkr 

Hemteam, larm, korttid funktionshinderomsorg 0 tkr 

Biståndsenheten + 1 000 tkr 

Personlig assistans, daglig verksamhet, gruppbostad - 1 000 tkr 

Socialpsykiatri + 300 tkr 

Individ- och familjeomsorg + 1 500 tkr 

Flykting o integration 0 tkr 

Summa - 1 000 tkr 

Ekonomisk effekt av Corona - 2 000 tkr 

Totalt - 3 000 tkr    
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För att nå budget i balans fortsätter förvaltningen att arbeta med 

implementeringen av nytt planeringssystem inom hemtjänsten samt 

översyn av schema/bemanning på demensboendet. 

_____  
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Dnr SN17/91 

§ 23 Tillägg och ändringar i socialnämndens delegationsordning 

Beslut 

Delegation gällande beslut utöver riktlinjer för biståndshandläggning samt 

delegation gällande beslut att stänga en hel verksamhet tidsbegränsas till 

att gälla tills behovet med anledning av pågående pandemi upphör. 

Förvaltningens förslag godkänns. 

Ärendebeskrivning 

För att minska sårbarheten i förvaltningen i händelse av ett större 

personalbortfall med anledning av pågående pandemi, har 

delegationsordningen setts över. 

Förvaltningen föreslår följande ändringar och tillägg: 

IFO-chef har delegation att fatta beslut om eftergift av 

ersättningsskyldighet enligt  8 kapitlet 1 § och 9 kapitlet 1 och 2 §§ 

socialtjänstlagen. Förvaltningen föreslår att även integrationschef ges 

delegation att fatta dessa beslut. 

Socialsekreterare och handläggare har delegation att fatta beslut i fråga om 

deltagande i kompetenshöjande verksamhet som villkor för 

försörjningsstöd samt att avslå eller reducera försörjningsstöd vid vägran 

att delta i kompetenshöjande verksamhet eller frånvaro utan godtagbara 

skäl. Förvaltningen föreslår att även integrationscoach ges delegation att 

fatta dessa beslut. 

Förste socialsekreterare har delegation att fatta beslut om att återkräva 

ekonomiskt bistånd enligt 9 kapitlet 1 § socialtjänstlagen. Förvaltningen 

föreslår att även integrationschef ges delegation att fatta dessa beslut. 

Förvaltningen föreslår att biståndshandläggare ges delegation att utan 

föregående behovsprövning erbjuda hemtjänst enligt 4 kapitlet 2 a § 

socialtjänstlagen inom socialnämndens riktlinjer för förenklad 

biståndsbedömning. Idag har biståndshandläggare delegation att fatta dessa 

beslut enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen. 2a § har förts in i 

socialtjänstlagen efter att nämnden fattade beslut om att utan föregående 

behovsprövning erbjuda förenklad biståndsbedömning. Enligt nämndens 

riktlinjer kan personer som fyllt 80 år erbjudas insatserna städ, tvätt, inköp 

utan föregående behovsprövning. Trygghetslarm erbjuds på samma sätt för 

personer som fyllt 65 år. 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar för närvarande att personer som är 

70 år eller äldre begränsar sina nära kontakter och stannar hemma så 

mycket som möjligt. Av denna anledning föreslår förvaltningen att 
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biståndshandläggare ges delegation att utan föregående behovsprövning 

erbjuda hemtjänst enligt 4 kapitlet 2a § socialtjänstlagen utöver 

socialnämndens riktlinjer för förenklad biståndsbedömning. 

Avskrivning av ärende innebär att myndigheten avslutar ett påbörjat ärende 

utan att fatta ett beslut om sakfrågan. Orsaken kan  till exempel vara att 

den som ansökt drar tillbaka sin ansökan eller att händelser har inträffat 

som gör att situationen kan ha förändrats och att det då inte längre finns 

något skäl att fatta beslut i ärendet, till exempel att den sökande avlider. 

Avskrivning görs genom ett särskilt beslut om att avskriva ett ärende. 

Socialsekreterare har redan delegation att fatta beslut om avskrivning. 

Förvaltningen föreslår att även biståndshandläggare och alkohol- och 

tobakshandläggare ges delegation att avskriva ärenden. 

Att avvisa ärenden innebär att myndigheten fattar beslut om att inte ta upp 

ärende till prövning i sak, till exempel om den person som ansökt inte har 

behörighet att ansöka. När det gäller ansökningar om tillstånd kan det 

handla om att sökande inte inkommer med de handlingar som behövs för 

att kunna pröva ärendet. Förvaltningen föreslår att biståndshandläggare, 

socialsekreterare och alkohol- och tobakshandläggare ges delegation att 

avvisa ärenden enligt 20 § förvaltningslagen. Förvaltningen föreslår att 

alkohol- och tobakshandläggare även ges delegation att besluta om att 

förelägga sökande att komplettera sitt ärende enligt 20 § förvaltningslagen. 

Förvaltningen föreslår att integrationschef ges delegation att överklaga 

beslut från migrationsverket enligt 40 § förvaltningslagen. Idag har endast 

socialchef delegation att fatta beslut i dessa ärenden. 

Förvaltningen föreslår att socialnämnden ger delegation till 

socialnämndens arbetsutskott att fatta beslut om att stänga en hel 

verksamhet under en begränsad period. Beslutet tas i så fall med anledning 

av att situationen i verksamheten är så pass allvarligt påverkad att det 

bedöms vara motiverat att stänga.      

Socialnämndens behandling 

Maria Alsén (L) föreslår att delegation gällande beslut utöver riktlinjer för 

biståndshandläggning samt delegation gällande beslut att stänga en hel 

verksamhet tidsbegränsas till att gälla tills behovet med anledning av 

pågående pandemi upphör. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Utredare 

Integrationschef 

IFO-chef 

Biståndschef 

Vård- och omsorgschef  
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§ 24 Delegationsärenden 

Beslut 

Delegationsärendena läggs till handlingarna 

Ärendebeskrivning 

  

Ordförandebeslut 

Inga ordförandebeslut finns att rapportera 

  

AU-delegation: 

Protokoll 2020-03-25 § 13-17 

  

Delegationslistor individärenden:  

Nr: 52-74 

  

Övriga delegationsbeslut: 

Nr: 7-11 

_____  
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§ 25 Informationsärenden 

Beslut 

Informationsärendena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

  

Informationsmappen innehåller följande handlingar: 

Kommunala rådet för pensionärer och personer med funktionsnedsättning 

-  Protokoll daterat den 13 februari 2020 

  

 Facklig samverkansgrupp 

-  Minnesanteckningar den 2 april 2020 

_____ 


