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Frans Flodin, sekreterare
Justerat den 22 maj 2019.

Carina Toro Hartman (S), ordförande

Monica Skålberg (M), justerare

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 24 maj 2019
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§ 72 Godkännande av dagordning
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning

Ordförande förklarar dagens sammanträde med Socialnämnden öppnat.
Därefter förrättar nämndsekreteraren upprop för att klargöra vilka som
tjänstgör under dagens sammanträde. Nämnden förklaras därefter vara
beslutsför.
Ordförande ger nämnden möjlighet att anmäla övriga ärenden till
dagordningen.
Personärenden har tillkommit: 7-12 (§ 105, §§ 108-111)
Beslut

Socialnämnden beslutar
- Föredragningslistan fastställs.

§ 73 Protokolljusterare
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning

Monica Skålberg (M) föreslås att justera dagens protokoll med Carl Johan Wase
(M) som ersättare.
Beslut

Socialnämnden beslutar
- Monica Skålberg (M) utses att justera dagens protokoll med Carl Johan Wase
(M) som ersättare.

§ 74 Anmälan av jäv
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning

Ordförande ber de samlade ledamöterna att föranmäla eventuella
jävssituationer i samband med behandling av dagens ärenden.
Ewa Leitzler (M) anmäler jäv i personärende § 105.
Beslut

Socialnämnden beslutar
- Anmälan av jäv tas till protokollet
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§ 75 Presentation av Socialförvaltningens verksamheter:
Området barn
Handläggare: Anna-Karin Landström, Hanna Rapp Andersson, Mervi
Malmqvist
Ärendebeskrivning

Anna-Karin Landström, enhetschef för enheten familjehem och familjerätt,
Hanna Rapp Andersson, gruppledare och Mervi Malmqvist, gruppledare,
presenterar området barn inom Socialförvaltningen
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till Socialnämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Socialnämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 76 Val av ledamot till socialt utskott
Ärendenummer: Soc 140/2019
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning

Hanna Rimmerfors (M) har entledigats som ledamot från Socialnämnden och
därmed från Sociala utskottet 3. Förslaget är att Argjira Morina (M) utses som
ersättare i Sociala utskottet 3.
Beslut

Socialnämnden beslutar
- Argjira Morina (M) utses som ersättare i Sociala utskottet 3.
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§ 78 Information om processen för tillsyn av internkontroll
Ärendenummer: Soc 486/2019
Handläggare: Therese Östling
Ärendebeskrivning

Processledare Therese Östling informerar nämnden om Tillsyn av
internkontroll.
Socialnämnden ansvarar för att säkerställa ordning och reda genom
internkontroll. Internkontrollen är en viktig del av styrningen och
verksamhetsutvecklingen. Tillsynsprocessen utgår från förvaltningens
huvudprocesser och delprocesser. Förvaltningschefen är processägare och har
det övergripande ansvaret för förvaltningens internkontroll. Planeraren inom
Kommunstyrelseförvaltningen är processledare och ansvarar för att driva och
samordna förbättringsarbetet inom tillsynsprocessen. Socialnämndens
presidium utgör referensgrupp för tillsynsprocessen och är således nämndens
förlängda arm i arbetet. Processledaren gör avstämning med referensgruppen
flera gånger under året. På så sätt görs referensgruppen delaktig och
informerad genom hela processen. En del i processen tillsyn av internkontroll
är genomförande av riskanalys. Denna ligger till grund för kommande års
tillsynsplan.
Ett processteam genomför under våren en riskanalys som ska leda fram till
tillsynsområden ur ett såväl ekonomiskt perspektiv som verksamhets- och
personalperspektiv. Förutom ett förvaltningsövergripande perspektiv görs en
avgränsning en specifik delprocess, verksamhet eller enhet. Referensgruppen
fattar beslut om riskanalysens avgränsning och ger processägaren och
processledaren eventuella medskick i arbetet. Förvaltningens ledningsgrupp
beslutar om åtgärder utifrån processteamets förslag om hantering av riskerna.
Vissa av riskerna hanteras så att de bli föremål för tillsyn enligt tillsynsplan året
efter.
Beslutsunderlag

- PowerPoint, 2019-05-08
- Återkoppling från Centrala tillsynsteamet, 2019-04-29
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till Socialnämnden
- Informationen läggs till handlingarna
Beslut

Socialnämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.
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§ 79 Tilläggsanslag och ombudgetering
Ärendenummer: Soc 631/2019
Handläggare: Lena Segerberg
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har fattat beslut avseende överförda resultat och
inventarieinvesteringar samt tilläggsanslag för hyror, lönekompensation 2019,
IT-digital arbetsplats. Beslutet innebär att Socialnämnden får full kompensation
för ökade kostnader gällande bland annat hyror och löner samt viss
kompensation för IT-arbetsplats. Beslutet innebär dock en minskad budgetram
till följd av överfört underskott från 2018.
Beslutsunderlag

- KS 1467/2019, Tilläggsanslag och ombudgeteringar 2019-04-09
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till Socialnämnden
- Fastställa budgetramen för Socialnämnden enligt underlag i tjänsteskrivelsen.
- Fastställa budgetjusteringar utifrån förändrad budgetram.
- Begära hos Kommunstyrelsen att ompröva beslutet att överföra 1786 tusen
kronor till socialnämnden, det vill säga 10 % av 2018 års underskott.
Beslut

Socialnämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.
Reservation

Carl-Johan Wase (M), Monica Skålberg (M), Ewa Leitzler (M), Argjina Morina
(M), Yvonne Käll (M) och Christer Johansson (L) reserverar sig mot beslutet

§ 80 Delårsrapport med prognos 1
Ärendenummer: Soc 590/2019
Handläggare: Lena Segerberg, Marie Worge
Ärendebeskrivning

Delårsrapport med prognos 1 syftar till att redovisa det ekonomiska resultatet
efter årets fyra första månader samt en första prognos för helåret.
Beslutsunderlag

- Delårsrapport med prognos 1, 2019
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Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till Socialnämnden
- Socialnämnden fastställer delårsrapport med prognos 1 för 2019.
- Socialnämnden tar informationen om ett prognosticerat underskott på 37,0
mnkr på grund av volymökning externa köp till protokollet.
- Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd social välfärd för vidare
hantering.
- Begär hos Kommunstyrelsen att Socialnämnden får särskild möjlighet att
redovisa sin ekonomiska situation och förutsättningar att bedriva verksamhet i
enlighet med lag, reglemente och uppställda verksamhetsmål.
- Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta med påbörjade
effektiviseringsuppdrag för att nå en ekonomi i balans
Yrkande

Carl-Johan Wase (M), Monica Skålberg (M), Ewa Leitzler, Argjina Morina
(M) och Yvonne Käll (M) yrkar bifalla till socialförvaltningens förslag (bilaga 1)
Beslut

Socialnämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 81 Genderbudget
Ärendenummer: Soc 387/2019
Handläggare: Marie Worge
Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet i mars 2018 beslutade Socialnämnd väster och öster att ge
Socialförvaltningen i uppdrag att som Genderbudgetarbete 2019 göra
uppföljningar av genomförda genderbudgetanalyser. Dvs samla ihop vad som
skett utifrån tidigare gjorda analyser och verksamheternas beslut om
förändringar i arbetssätt, inom temana Utredning ungdom, Familjehem,
Mottagningsgruppen, Vuxna med missbruksproblematik, samt Familjerätt.
Utifrån 2018 års resultat av genomgång inom familjerättsområdet planerar
verksamheten fortsätta följa vilka bedömningar som görs avseende vårdnad,
boende och umgänge, under 2018 och 2019, för att kunna se om mönstret
avseende barnets kön fortsätter framträda.
Beslutsunderlag

- Socialnämndernas Genderbudgeting, analys 2018
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Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till Socialnämnden:
- Socialförvaltningen får i uppdrag att följa upp tidigare gjorda
genderbudgetanalyser och verksamheternas beslut om justeringar i arbetssätt
utifrån dessa analyser.
- Socialförvaltningen får i uppdrag att fortsätta samla in information om
bedömningar avseende vårdnad, boende och umgänge, under 2018 och 2019
för att fortsätta undersöka hur barnets kön eventuellt påverkar bedömningen.
Yrkande

Carl-Johan Wase (M), Monica Skålberg (M), Ewa Leitzler (M), Argjina Morina
(M) och Yvonne Käll (M) yrkar avslag på Socialförvaltningens förslag till
förmån för eget förslag. (Bilaga 2)
Proposition

Ordföranden Carina Toro Hartman (S) finner att det finns två förslag till
beslut, det vill säga Socialförvaltningens förslag och Carl-Johan Wases (M),
Monica Skålbergs (M), Ewa Leitzlers (M), Argjina Morinas (M) och Yvonne
Källs (M) yrkande.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Socialnämnden beslutar
enligt Socialförvaltningens förslag
Beslut

Socialnämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.
Reservation

Carl-Johan Wase (M), Monica Skålberg (M), Ewa Leitzler (M),
Argjina Morina (M) och Yvonne Käll (M) reserverar sig mot beslutet

§ 82 Ensamkommande barn och unga
Ärendenummer: Soc 27/2019
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning

Socialchef Susanne Bergström informerar nämnden om den nuvarande
situationen för ensamkommande barn och unga.
Beslutsunderlag

- Verksamhetsuppföljning, 2019-04-18
- Skrivelse om verksamheten och dess personal, 2019-05-03
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Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till Socialnämnden
- Verksamhetsrapporten överlämnas till Programnämnd social välfärd för
vidare hantering.
- Informationsförändrings- och omställningsarbetet inom verksamheterna för
Ensamkommande barn och unga läggs till handlingarna.
- Informationen läggs till handlingarna
Beslut

Socialnämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 83 Justering av den kompletterande beslutanderätten
Ärendenummer: Soc 37/2019
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning

Beslutet att begära handräckning av Polismyndigheten för att bereda en läkare
tillträde till den unges hem eller att föra den unge till läkarundersökning på
plats som nämnden bestämt, 43 § första punkten LVU, kan inte förordnas till
ledamot. Förslaget är därför att ledamot Carola Johansson stryks från
förordnandet att fatta beslut enligt 43 § första punkten LVU.
Christina Löfgren, enhetschef för Mottagning och socialjour, har avslutat sin
anställning. Förslaget är därför att hon stryks från förordnandet att fatta beslut
enligt 43 § andra punkten LVU.
Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, 2019-04-05
- Kompletterande beslutanderätt
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till Socialnämnden
- De föreslagna ändringarna i den kompletterande beslutanderätten antas.
Beslut

Socialnämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.
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§ 84 Anmälan av delegationsbeslut samt
stickprovstagning
Ärendenummer: Soc 29/2019
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning

Anmälan av delegationsbeslut för april 2019:
- Delegationsbeslut enligt SoL, LVM, LVU och FB.
- Ordförandebeslut
- Avtal
- Hemvärnsprövning
- Sammanställning av utredning och beslut gällande Lex Sarah
- Attestförteckning
- Tjänstetillsättningar
- Personuppgiftsincidenter
- Utlämnande av allmän handling
- Begäran om yttrande från IVO
- Meddelande om klagomål från IVO
- Socialnämndens sociala utskottsprotokoll från 190404, 190418, 190425
Stickprov dras som redovisas på nästa nämndsammanträde.
Beslutsunderlag

- Delegationsbeslut från W3D3.
- Attestförteckning
- Delegationsbeslut innehållande sekretess finns i pärm.
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till Socialnämnden
1. Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna.
2. Följande beslut dras som stickprov att redovisas vid nästkommande
sammanträde: socialsekreterare Jennifer Bergman beslut från 2019-04-29
om LVM polishandräckning till beslutad läkarundersökning för person född 88.
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Beslut

Socialnämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 85 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Soc 28/2019
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning

Varje månad anmäls handlingar som inkommit och som bedömts relevanta för
Socialnämnden att få kännedom om.
Beslutsunderlag

- Samverkansprotokoll, 2019-05-07
- Protokollsutdrag KS, Social investering Skolfam, 2019-01-22
- Tjänsteskrivelse Skolfam, 2018-12-11
- Soc 215/2019 Beslut från IVO
- Soc 216/2019 Beslut från IVO
- Soc 423/2019 Beslut från IVO
- Soc 556/2019 Tillståndsbevis - Bilaga till beslut
- Soc 704/2019 Protokollsutdrag KS, AFA 2018, Redovisning och
omfördelning av markerade medel i eget kapital
- Soc 712/2019 KF beslut 2019-04-24, invalda politiker
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till Socialnämnden
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Socialnämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna.
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§ 86 Ordförande informerar
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning

Ordförande informerar nämnden relevant information om vad som hänt sedan
förra sammanträdet.
Beslut

Socialnämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna

§ 87 Förvaltningschefen informerar
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning

Förvaltningschefen informerar nämnden om:
- Tillförordnade förvaltningschefer sommaren 2019
- Sammanfattning av budgetberedningen 2020-2022
Beslutsunderlag

- Tillförordnad förvaltningschef sommaren 2019
Beslut

Socialnämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna
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Bilaga 1.
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Bilaga 2.
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