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Nr
sida

Sammanträdesdatum

1(4)

Torsdagen den 28 december 2017, klockan 14.30 – 15.30 i
sammanträdesrummet, IFO-Kontoret, Österrådagatan 13, Mellerud

Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Michael Melby, ordf.
Christina Andersson
Marianne Larsson

(S)
(C)
(M)

Anita Augustsson
Christine Andersson

(KIM) för Daniel Jensen (KD)
(S) för Eva Larsson (S)

Övriga närvarande

Karolina Christensen, tf socialchef
Magnus Jonsson, sektorchef individ och familjeomsorg
Gunnar Karlsson, nämndsekreterare

Tjänstemän

Övriga
Utses att justera
Justerare
Ersättare

Marianne Larsson (M)
Christina Andersson (C)

Justeringens plats och tid

Melleruds IFO-kontor den 28 december 2017, klockan 15.30

Justerade paragrafer

§ 175 -176

Underskrifter

..............................................................................................

Sekreterare

Gunnar Karlsson
Ordförande

..............................................................................................................................................

Michael Melby
Justerande

..............................................................................................................................................

Marianne Larsson
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2017-12-28

Datum då anslaget sätts upp

2017-12-29

Datum då anslaget tas ned

2018-01-26

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Underskrift

........................................................................................................

Gunnar Karlsson

Utdragsbestyrkande
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§ 175

Justering av socialnämndens delegationsordning
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar att upphäva delegationsordning för socialnämnden
punkt 57 och 58 beslutad 30 augusti 2017 § 101.
2. Socialnämnden beslutar att delegera till socialnämndens ordförande att fatta
beslut enligt 14 § 2 st 1 p lag med särskilda bestämmelser om vård av unga om
hur umgänge med den unge ska utövas då överenskommelse ej kan nås med
föräldern eller vårdnadshavaren, om nämndens beslut ej kan avvaktas, punkt 57 i
socialnämndens delegationsordning.
3. Socialnämnden beslutar att delegera till socialnämndens ordförande att fatta
beslut enligt 14 § 2 st 2 p lag med särskilda bestämmelser om vård av unga att den
unges vistelseort inte ska röjas för föräldern eller vårdnadshavaren, om nämndens
beslut ej kan avvaktas, punkt 58 i socialnämndens delegationsordning.
Sammanfattning av ärendet
För att skydda barn i särskilt utsatta situationer är det viktigt att kunna agera
snabbt. I vissa fall är det viktigt att vistelseorten inte röjs för föräldrar eller
vårdnadshavare för att skydda barnen och säkerställa vården. I motsvarande grad
kan umgänget mellan omhändertaget barn och vårdnadshavare eller föräldrar
regleras om det inte är möjligt att komma överens
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 27 december 2017
Förslag till ny delegeringsordning för socialnämnden.
Referat Högsta förvaltningsdomstolen, HDF 2016 ref. 74

Beslutet skickas till
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§ 176

Investeringsprojekt 2017 - igångsättningsbeslut
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar om igångsättningsbeslut av följande investeringsprojekt –
låssystem på Fagerlidsgruppboende till ett belopp motsvarande 300.000 kr
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har beviljats sammanlagt 300 tkr för investeringar under 2017.
Kommunens regelverk säger att investeringsmedel får tas i anspråk först efter att
ett så kallat igångsättningsbeslut är fattat.
Bakgrunden till behovet är att enheten har problem med vårdtagare som går in i
varandras rum och det skapar problem för både vårdtagare och personal. Behovet
av extrapersonal väntas bli dämpat med denna åtgärd.
I inkommen offert beräknas kostnaden för detta utbyte uppgå till 354 tkr. Det
innebär att det behövs kompletterande finansiering. Det kan ske genom att
överskjutande beloppet reserveras av de 300 tkr som socialnämnden beviljats i
2018 års investeringsbudget. Underlag för fördelning av 2018 års investeringsanslag kommer att presenteras för nämnden under första kvartalet 2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

