
FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum  Blad 

Socialnämnden  2018-11-21  1 
__________________________________________________________________ 

Plats och tid:   Socialförvaltningen, Vikhyttegatan, kl. 09.00 – 11.20 
Ajournering, kl. 10.40–11.05 

Beslutande: Anders Nilsson (S), ordförande 
Britt-Marie Wall (S) 
Christer Olsson (M) 
Jomark Polintan (S) 
Helen Eriksson (FIL) ersättare för Sebastian Post (-) 
Torgeir Pettersen (S) ersättare för Louise Eriksson (S) 
Frida Olsson (M) ersättare för Cecilia Svanlind Thörn (M) 

Övriga deltagande:  Claes-Erik Eriksson (S) 

Justeringens plats 
och tid: 

Katarina Hammargren, verksamhetschef del av §§ 110-120 
Malin Karlsson, ekonom 
Åsa Andersson, verksamhetschef 
Kristina Steijner, förvaltningschef 
Marie Eriksson, sekreterare 

Kommunkansliet, 2018-11-28

Utses att justera: Paragrafer: 110-120 

Underskrifter:          Sekreterare       ______________ 
Marie Eriksson 

Ordföranden     ______________ 
Anders Nilsson 

Justerande  ______________     
Christer Olsson 

ANSLAG/BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ:  Socialnämndens individutskott 

Sammanträdesdatum:   2018-11-21 

Anslagsdatum:              2018-11-28  Datum för anslags nedtagande: 2018-12-20

Förvaringsplats:    Socialnämndens kansli 

Underskrift:__________________________________________________________

Utdragsbestyrkande 
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§ 110

Individärenden   

Socialnämnden beslutar i varje enskilt ärende enligt bilaga   

Sekretess 

   Utdragsbestyrkande 
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§ 111

Individärenden   

Socialnämnden beslutar i varje enskilt ärende enligt bilaga   

Sekretess 

   Utdragsbestyrkande 
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§ 112  Dnr 2018/47 

Verksamhetsuppföljning 10 månader 

Socialförvaltningen har upprättat en resultatuppföljning för 
verksamheterna efter 10 månader.  

Prognosen för året har beräknats till ett underskott med – 4 920 tkr (-2 
855 tkr), en försämring med 2 065 tkr.  

De stora avvikelseposterna finns inom placeringskostnader och 
försörjningsstöd.  

Socialnämnden föreslås besluta 

att   ta del av uppföljningen 

Ekonom Malin Karlsson och förvaltningschef Kristina Steijner föredrar 
ärendet och svarar på frågor härtill 

Socialnämnden beslutar 

att   ta del av uppföljningen 

_________ 

   Utdragsbestyrkande 
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§ 113      Dnr 2018/59 

Utredningsuppdrag att utreda om fattade beslut, medger 
omprövningar och att biståndet säkerställs/uppdateras utifrån varje 
individs individuella behov  
Socialnämnden beslutade 2018-06-18 att rubricerat utredningsuppdrag 
ska återrapporteras åter till nämnden avseende följande: För att 
ytterligare snabba på processen att ställa om insatser när brukaren 
förbättrar sina funktioner, så behöver förvaltningen ytterligare förankra i 
verksamheterna att även verkställare kan avsluta insatser i ett gynnande 
beslut. Ändringar i ett gynnande beslut måste dock alltid ske i 
samförstånd med brukaren (och/eller dess företrädare). Orsaken till 
avslutet ska dokumenterat i personakt och ett meddelande om avslutad 
insats ska skickas till biståndsbedömaren. Det är viktigt att ändringar i ett 
gynnande beslut mot brukarens egen vilja alltid utreds och beslutas av 
biståndsbedömare för att kunna ställa behov mot aktuell rättspraxis och 
ge en möjlighet till överklagan (ur tjänsteskrivelse SN 180618). 

Nämnden ville säkerställa att information når ut i organisationen om 
möjligheten att som verkställare kunna avsluta/minska en insats i samråd 
med brukaren. Verksamhetschefen träffade samtliga gruppledare 2018-
10-15 för information.

Vid samtal med gruppledarna 2018-11-08 framkommer att denna 
information har varit med på agendan vid påföljande arbetsplatsträffar 
med hemtjänstpersonalen i samtliga distrikt. 

Socialnämnden föreslås besluta 
att  godkänna utredningen 

Verksamhetschef Katarina Hammargren föredrar ärendet och svarar på 
frågor härtill.  

Socialnämnden beslutar 
att  godkänna utredningen 

___________ 

  Utdragsbestyrkande 
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§ 114  Dnr 2018/123 

Dokument-och gallringsplan för socialförvaltningen 
Enligt arkivlagen ska myndigheter ordna sina allmänna handlingar 
genom att upprätta en systematiska arkivförteckning, en så kallad 
dokumenthanteringsplan. Socialförvaltningen har nu genomfört en 
översyn av tidigare antagen dokument - och gallringsplanen som senast 
uppdaterades 2007.  

Grundstommen är baserad på SKL:s/Riksarkivets råd för bevara och 
gallra. Vi har även gjort en omvärldsanalys hur andra kommuners 
antagna gallringsråd ser ut.  
Dokument – och gallringsplanen har nu uppdelats i förvaltningens olika 
delar och förhoppningen är att planen lättare ska kunna användas då 
den är mer tillgänglig. Dokumenthanteringsplanen ska fungera som ett 
styrdokument för flödet av allmänna handlingar inom verksamheten och 
anger vilka handlingar som får gallras, tidpunkt när detta ska ske, vilka 
handlingar som ska bevaras och förvaringsplatser för handlingarna.  
Övergripande funktioner regleras inom ramen för kommunstyrelsens 
dokumenthanteringsplan.  
Dokumenthanteringsplanen har granskats av förvaltningschefer inom 
respektive enhet samt av tillsynsteamet.   

Socialnämnden föreslås besluta  
att  godkänna upprättad dokument-och gallringsplan daterad 2018 
att  den nya ändringen ska gälla from 2019-01-01 
att  tidigare dokument- och gallringsplan daterad 2007 gäller 
      tom 181231 

Nämndsekreterare Marie Eriksson föredrar ärendet och svarar på frågor 
härtill.     

Socialnämnden beslutar  
att  godkänna upprättad dokument-och gallringsplan daterad 2018 
att  den nya ändringen ska gälla from 2019-01-01 
att  tidigare dokument- och gallringsplan daterad 2007 gäller 
      tom 181231 
_________         Utdragsbestyrkande 
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§ 115   Dnr: 2018/4 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § 
socialtjänst-lagen (SoL) samt 9 § lagen om stöd och service för 
vissa funktionshindrade (LSS), för 3:e kvartalet 2018 

Kommunerna har från 1 januari 2010 skyldighet att till Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO) rapportera in gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Från samma datum 
gäller även skyldigheten att rapportera in avbrott i verkställigheten 
om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för 
avbrottet. Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i alla 
verksamheter enligt socialtjänstlagen och LSS. 

De uppgifter som ska rapporteras är tidpunkten för beslut, vilken typ 
av bistånd beslutet gäller samt skälen till dröjsmålet.  

För tredje kvartalet 2018 har socialförvaltningen ett beslut som 
återrapporterades till IVO med avslut på grund av återtagen 
ansökan. Beslutet gäller kontaktfamilj enligt SoL och är inom barn- 
och unga.  

Rapport sker till nämnden varje kvartal samt även till revisorer. 

Socialnämnden föreslås besluta 

att   ta del av rapporten och lägga den till handlingarna 

Förvaltningschef Kristina Steijner föredrar ärendet. 

Socialnämnden beslutar 

att   ta del av rapporten och lägga den till handlingarna 

_________ 

  Utdragsbestyrkande  
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§ 116      Dnr 2018/2 

Statistik Socialförvaltningen  
Verksamhetsstatistik avseende oktober 2018 presenteras socialnämnden. 

Socialnämnden föreslås besluta 

att   godkänna informationen 

Förvaltningschef Kristina Steijner föredrar ärendet och svarar på frågor 
härtill. 

Socialnämnden beslutar 

att   godkänna informationen 

_________ 

   Utdragsbestyrkande 
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§ 117   Dnr 2018/3 

Sjukfrånvaro 

Socialförvaltningen redovisar statistik över sjukfrånvaro till och med 
september månad 2018, sammanställd av personalavdelningen. 

Socialnämnden föreslås besluta 

att  ta del av informationen 

Förvaltningschef Kristina Steijner föredrar ärendet och svarar på frågor 
härtill.  

Socialnämnden beslutar 

att  ta del av informationen 

__________ 

   Utdragsbestyrkande 
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§ 118

Anmälningsärenden 

Följande beslut fattade med stöd av delegeringsreglerna anmäles och läggs 
till handlingarna 

- Protokoll individutskottet 181017 samt 181106

- Delegationslistor mm för beslut fattade av tjänstemän

- Anställningar

Socialnämnden föreslås besluta 

att   med godkännande lägga redovisning av delegationsbeslut till 
handlingarna 

Socialnämnden beslutar 

att   med godkännande lägga redovisning av delegationsbeslut till 
handlingarna 

__________ 

   Utdragsbestyrkande 
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§ 119

Delgivningar 

1. Domar / beslut från förvaltningsrätt, kammarrätt, tingsrätt, 
kronofogdemyndighet, länsstyrelse, IVO och socialstyrelsen
- Kammarätten i Göteborg, beredande av vård av

unga. 
- Förvaltningsrätten i Karlstad, ekonomiskt bistånd. 
- Kammarätten i Göteborg, beredande av vård av unga. 
- Svar till IVO gällande kontroll av tillstånd för konsulentstödd 

familjeverksamhet. 

2. Övriga delgivningar
- Information om förslag på gemensam finansiering för en långsiktig

kunskapstyrning inom socialtjänstens verksamheter, SKL
- Svar på remiss rörande alkoholservering, Dnr 2018/212
- Svar på remiss rörande alkoholservering, Dnr 2018/205 702
- Protokoll, Värmlands läns vårdförbund 2018-10-19

Socialnämnden föreslås besluta  

att   lägga delgivningarna till handlingarna 

Socialnämnden beslutar  

att   lägga delgivningarna till handlingarna 

__________ 

   Utdragsbestyrkande 
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§ 120

Förvaltningschefen informerar inkl. aktuell uppdragsplanering 

Verksamhetschef Katarina Hammargren informerar om det 
stimulansbidrag gällande tillfällig höjning av habiliteringsersättning inom 
daglig verksamhet, som avslutas 181231.  

Vidare informerar verksamhetschef Katarina Hammargren att det 
inkommit ett klagomål till socialnämndens ordförande gällande ärendet, 
ändrad utbetalning av omkostnadsersättning för uppdragstagare 
kontaktperson LSS (Dnr 2018/49).  

att   nämnden har tagit del av det klagomål som inkommit samt uppdra till 
förvaltningschefen att skriftligt svara de som skrivit under klagomålet 

att   i övrigt godkänna informationen 

_________ 

   Utdragsbestyrkande 
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