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Gem Social myndighetsutövning 2019-2022 

Plats och tid: Mora socialkontor, Älven sammanträdesrum, 2020-02-14 kl. 
10:00- 11.25 

Beslutande: Bernt Persson (S) Mora 
Anette Eriksson (s) Älvdalen 
Håkan Yngström (C) Orsa 
 
 

Övriga deltagare: Sonja Nilsson, 1:e handläggare SoL  
Carina Böhlmark, nämndsekreterare 
Pär Widegren, handläggare SoL § 6 
Lena Höjlind, familjerättssekreterare § 6 
 

Utses att justera: Bernt Persson  

Justeringens 
plats och tid: 

Mora socialkontor, 2020-02-14 

 

Underskrifter: ______________________________________ 

Carina Böhlmark, sekreterare 

 

Paragraf 1 - 8 

 ______________________________________ 

Anette Eriksson, ordförande 

 

 

 ______________________________________ 

Bernt Persson, justerare 

 

 

____________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Gemensam nämnd 
för social 
myndighetsutövning 

Sammanträdesdatum: 2020-02-14 

Överklagningstid: 2020-02-14 – 2020-03-06 

Anslaget sätts 
upp: 

2020-02-14 Anslaget tas ner: 2020-03-07 

Förvaringsplats för protokollet: Mora socialkontor  

 

____________________________ 

Underskrift 

 

____________________________ 

Utdragsbestyrkande 
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§ 1 MK GMYN 2020/00002-1 

 

Årsredovisning 2019 

Beslut 
Gemensam nämnd för social myndighetsutövning godkänner upprättad årsredovisning 
2019. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Norra Dalarnas Myndighetsservice ansvarar för myndighetsutövningen gällande 
äldreomsorg, funktionshindrade och familjerätt, samt för socialtjänstens 
systemadministratörer i Mora, Orsa och Älvdalen. Verksamheten leds genom 
Gemensamma nämnden för social myndighetsutövning och kostnaderna för nämnden 
täcks gemensamt av kommunerna Mora, Orsa och Älvdalen enligt avtalad fördelning.  
 
2019 års resultat är en negativ avvikelse på 144 000 kronor. Detta täcks genom extra 
driftsbidrag på totalt 75 000 kronor och till resterande del av ersättningar för 
gemensamma föreläsningar/utbildningar från kommuner utanför samverkansavtalet.  
 
Under året har en utredning om förenklad biståndsbedömning utförts och beslut är fattat 
om införande efter att e-tjänsteplattform finns framtagen. 

Familjerätten har haft en fortsatt ökning av antalet ärenden med högre arbetsbelastning 
som följd.  

Problematiken med uppföljning av tillsvidarebeslut har inte kunnat åtgärdas och kvarstår 
därmed som en prioriterad åtgärd för 2020. 

Beslutsunderlag 
Årsbokslut 2019 daterad 2020-02-03 
 

Förslag till beslut 
Gemensam nämnd för social myndighetsutövning godkänner upprättad årsredovisning 
2019. 
 

Sändlista 
Mora Orsa Älvdalen  
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§ 2 MK GMYN 2020/00003-3 

 

Internkontrollplan 2020 och uppföljning internkontrollplan 
2019 

Beslut 
1. Gemensam nämnd för social myndighetsutövning godkänner uppföljning 

internkontrollplan 2019.  
2. Gemensam nämnd för social myndighetsutövning fastställer interkontrollplan 

2020. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Internkontrollen ska trygga en effektiv förvaltning där också verksamheten ständig 
förbättras. Internkontrollen ska säkerställa att de politiskt beslutade målen uppfylls 
samt att verksamhetens processer fungerar tillförlitligt.  
Enligt det av fullmäktige antagna reglementet för internkontroll ska styrelse, nämnder 
och bolag varje år anta en internkontrollplan. 
 
Uppföljning av internkontrollplanen görs enligt beskriven metod kopplat till respektive 
kontrollpunkter. Resultat av genomförd granskning utifrån kontrollmomenten i 
internkontrollplanen redovisas till nämnden. 
 
Nämnderna ska i samband med årsredovisningens upprättande rapportera resultatet 
från uppföljningen av den interna kontrollen till Mora, Orsa och Älvdalens 
kommunstyrelse. Rapporteringen ska samtidigt ske till kommunernas revisorer. 

Beslutsunderlag 
Interkontrollplan 2020 daterad 2020-01-31 
Uppföljning internkontrollplan 2019 daterad 2020-01-31 
 
 

Förslag till beslut 
1. Gemensam nämnd för social myndighetsutövning godkänner uppföljning 

internkontrollplan 2019.  
2. Gemensam nämnd för social myndighetsutövning fastställer interkontrollplan 

2020. 
 

Sändlista 
Mora Orsa Älvdalens kommuner samt revisorer 
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§ 3 MK GMYN 2020/00009-2 

 

Anmälningsskyldighet delegationsbeslut  

Beslut 
 

1. Gemensam nämnd för social myndighetsutövning fortsätter med anmälan av 
delegationsbeslut som omfattas av laglighetsprövning, antal avslag/överklagan 
och anställningsärenden över 6 månader.  
 

2. Gemensam nämnd för social myndighetsutvöning behöver inte delges 
delegationsbeslut som omfattas av förvaltningsbesvär.  

 
 

Sammanfattning av ärendet 
När ny kommunallag trädde i kraft, 1 januari 2018 (SFS 2017:725) upphörde 

obligatorisk anmälan av beslut fattade med stöd av delegation att gälla.  

Bland annat har reglerna för anmälan av delegationsbeslut gjorts mer flexibla. Detta 

innebär att varje nämnd behöver fatta beslut om vilka rutiner för anmälan av 

delegationsbeslut som ska gälla. Det har också införts en möjlighet för nämnderna att 

delegera beslutanderätt till sina presidier.  

Vidare har de kommunala anslagstavlorna ersatts med en webbaserad anslagstavla. 

Som skäl för förändrad anmälningsskyldighet anges att tidigare ordning, med 
anmälningsskyldighet för alla delegationsbeslut, innebar en administrativ börda för 
nämnderna och att detta gäller särskilt beslut av mer rutinartad karaktär som nämnden 
inte har anledning att följa särskilt.  
 
Norra dalarnas myndighetsservice fattar många beslut och det är olika om dessa beslut 
omfattas av laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär:  

Laglighetsprövning kallas det när vem som helst som bor i kommunen vill överklaga ett 

kommunalt beslut. 

Förvaltningsbesvär innebär att du som privatperson överklagar ett beslut som gäller 

dig personligen. 

 

Anmälan av delegationsbeslut till nämnden 
De beslut som är fattade av tjänstemän genom delegation och omfattas av 

förvaltningsbesvär behöver inte anmälas till nämnd som en del av överklagnings- och 

rättssäkerhetsskäl. Här kan nämnden avstå att bibehålla anmälningsskyldigheten för 

dessa individbeslut (som det alltid gäller). Fördelen att inte redovisa individbeslut till 

nämnd blir dels mindre administration men även minskning av sekretesshandlingar 

som ska hanteras i diarium och arkiv.  
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Delegationsbeslut som omfattas av laglighetsprövning ska även fortsättningsvis delges 

nämnden. Överklagningsbara anställningsbevis för anställningar över 6 månader ska 

alltid anmälas till nämnd. 

 

Beslutsunderlag 
PM daterad 2020-01-31 
 

Förslag till beslut 
 

1. Gemensam nämnd för social myndighetsutövning fortsätter med anmälan av 
delegationsbeslut som omfattas av laglighetsprövning, antal avslag/överklagan 
och anställningsärenden över 6 månader.  
 

2. Gemensam nämnd för social myndighetsutövning behöver inte delges 
delegationsbeslut som omfattas av förvaltningsbesvär. 

 
 

Sändlista 
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§ 4 MK GMYN 2020/00008-1 

 

Nedläggning av faderskapsutredning 2 kapitlet 7 § 
föräldrabalken (FB) 

Beslut 
Gemensam nämnd för social myndighetsutövning lägger ned faderskapsutredning 
enligt 2 kap 7 § föräldrabalken. 
 
 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden får lägga ner påbörjad utredning om faderskap enligt 2 kap 7 § FB om det 
visar sig omöjligt att få de upplysningar som behövs för bedömning av 
faderskapsfrågan.  
 
Ansvarig handläggare bedömer det omöjligt att få mer uppgifter från modern för 
bedömning av faderskapsfrågan samt att det är utsiktslöst att få faderskapet fastställt 
av domstol.  
 

Beslutsunderlag 
Utredning familjerättssekreterare daterad 2020-01-31 
 

Förslag till beslut 
Gemensam nämnd för social myndighetsutövning lägger ned faderskapsutredning 
enligt 2 kap 7 § föräldrabalken. 
 

Sändlista 
Familjerätten 
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§ 5 MK GMYN 2020/00013-3 

 

Remissyttrande gällande motion om insynsplats 

Beslut 
Gemensam nämnd för social myndighetsutövning antar yttrandet som sitt eget.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Förslag till yttrande 
 
Anser nämnden att en förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i 
nämnden ska ges möjlighet att närvara vid nämndens sammanträden? 
Gemensam nämnd för social myndighetsutövning anser inte att förtroendevalda som 
inte är ledamot eller ersättare ska ges möjlighet att närvara vi nämndens sammanträden.  
 
Det politiska uppdraget blir alltmer professionaliserat och varje mandatperiod planeras 
utbildning för förtroendevalda, både allmänt men också i nämndens regi och 
ansvarsområden. Förslaget att inrätta insynsplatser innebär att man frångår nuvarande 
system med representativ demokrati. Det blir då ogörligt att planera utbildningsinsatser 
och nämndernas storlek riskerar att bli ohanterligt stor. Nämndernas storlek är idag 
beslutad genom nämndernas reglemente och antalet ledamöter baseras på nämndernas 
uppdrag. 
 
Om nämnden anser att så ska ske, ska den förtroendevalde ges möjlighet att 
delta i överläggningen inför beslutet? 
Om förtroendevalda ges möjlighet att närvara vid nämndens sammanträde anser 
Gemensam nämnd för social myndighetsutövning att de inte ska ges möjlighet att delta 
i överläggningen inför besluten. 
 
Förslaget påverkar demokratin om partier som inte av egen kraft omfattas av den 
representativa demokratin ska vara med och påverka besluten. Diskussionerna riskerar 
att styras av dem som har flest personer på plats. Gemensam nämnd för social 
myndighetsutövning ser snarare att yttrandefriheten rent demokratiskt bör begränsas 
till dem som tjänstgör för att spegla det demokratiska valet. 
 
Om nämnden anser att en förtroendevald ska ges närvaro och ges möjlighet 
att delta i överläggningen inför beslutet, ska den förtroendevalde även ges 
rätt att få sin mening antecknad i protokollet? 
Om förtroendevalda ges möjlighet att närvara vid nämndens sammanträde anser 
Gemensam nämnd för social myndighetsutövning att de inte ska ges möjlighet att få sin 
mening tecknad till protokollet. 
 
För att ge en rättvisande bild till medborgarna bör endast de ledamöter som tar ansvar 
för besluten också ha rätt att få sin mening tecknad till protokollet.  

Beslutsunderlag 
Motion (SD) inkommen 2019-12-13 
Remiss om närvarorätt i kommunens nämnder inkommen 2019-12-13 
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Förslag till beslut 
Gemensam nämnd för social myndighetsutövning antar yttrandet som sitt eget.  
 

Sändlista 
Mora Orsa Älvdalens kommuner  
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§ 6  

 

Informationsärenden 

 Förenklad biståndsbedömning- utredning 

av Pär Widegren samt familjerätten om 

nedläggning av faderskapsutredning 

MK GMYN 2019/00043 

Familjerätten informerar om nedläggning 

av faderskap 

MK GMYN 2020/00008 

Skrivelse om kommunens matlådor 

MK GMYN 2020/00015 

 

 

 

 

  



 

PROTOKOLL 
GEM SOCIAL MYNDIGHETSUTÖVNING 2019-
2022 
Sammanträdesdatum: 2020-02-14 
Dokument nr: MK SN 2019/00032-22 

11(12) 

 

  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 7  

 

Delegationsbeslut 

1. Anställningsavtal myndighetschef Norra 

Dalarnas Myndighetsservice 

MK GMYN 2019/00061-1 

2. Familjerätten Mora kommun 2019-12-01- 

2020-01-31 

MK GMYN 2020/00011-1 

3. LSS- beslut Mora kommun 2019-12-01- 

2020-01-31 

MK GMYN 2020/00011-2 

4. LSS-beslut Orsa kommun 2019-12-01- 

2020-01-31 

MK GMYN 2020/00011-4 

5. SoL-beslut Orsa kommun 2019-12-01- 

2020-01-31 

MK GMYN 2020/00011-5 

6. Familjerätten Orsa kommun 2019-12-01 

2020-01-31 

MK GMYN 2020/00011-6 

7. Familjerätten Älvdalens kommun 2019-12-

31 - 2020-01-31 

MK GMYN 2020/00011-7 

8. SoL- beslut Älvdalens kommun 2019-12-

01-2020-01-31 

MK GMYN 2020/00011-8 

9. LSS-beslut Älvdalens kommun 2019-12-

01-2020-01-31 

MK GMYN 2020/00011-9 

10. SoL-beslut Mora kommun 2019-12-01- 

2020-01-31 

MK GMYN 2020/00011-3 
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§ 8  

 

Delgivningar 

1. Kallelse MK Gem Social 

myndighetsutövning 2019-2022 2020-02-

14 

MK SN 2019/00032-21 

 

 

 


