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Socialnämnden 2019-2022 

Plats och tid: KS-salen Mora kommunhus , 2019-12-18 kl. 08:15- 11.45 

Beslutande: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ersättare:  

Malin Höglund (M)  
Bert Persson (C)  
Bernt Persson (S)  
Berit Olars (C)  
Ingela Ossmyr (MOP)  
Göran Aronson (KD) inkommer kl 08.50 
Eva Johansson (S)  
Gunnar Israelsson (V)  
Krister Eriksson (SD) 
 
Mait Lindh (C)  
Stefka Bylon (C)  
Anders Ossmyr (MOP)  
Agneta Ersson (M) tjänstgör t om 08.50 
Folke Thelin (S)  
Therése Mörk (SD)  
 

Övriga deltagare: Marie Ehlin, socialchef  
Urban Sundström, avdelningschef ordinärt boende 
Pia Blomstedt, avdelningschef IFO 
Joacim Andersson, avdelningschef vård-och 
omsorgsboende 
Carina Böhlmark, nämndsekreterare 
Malin Trapp, enhetschef hemsjukvårdsenheten § 96 
Emma Berglund, enhetschef Noretgården/nattpatrull och 
boendestöd § 96 
Kerstin Sandgren, MAS (medicinsk ansvarig sjuksköterska) 
§ 96 
AnnaLena Hanses, förvaltningsekonom § 86 
 

Utses att justera: Berit Olars  

Justeringens 
plats och tid: 

Mora socialkontor 2019-12-20 klockan 09.00 

 

Underskrifter: ______________________________________ 

Carina Böhlmark, sekreterare 

 

Paragraf 85 - 98 

 ______________________________________ 

Malin Höglund, ordförande 

 

 

 ______________________________________ 

Berit Olars, justerare 
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____________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Socialnämnden  Sammanträdesdatum: 2019-12-18 

Överklagningstid: 2019-12-20 – 2020-01-10 

Anslaget sätts upp: 2019-12-20 Anslaget tas ner: 2020-01-11 

Förvaringsplats för protokollet: Mora socialkontor 

 

____________________________ 

Underskrift, Carina Böhlmark 

 

____________________________ 

Utdragsbestyrkande 
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Riktlinjer särskilda kostnader för barn och unga placerade på stödboende 
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Tillsynsplan för alkohol- och tobakslagen 10 

Avgiftsfri avlösning i hemmet upp till 10 timmar 11 

Medborgarförslag högre habiliteringsersättning  11 

Remiss Styrning för en mer jämlik vård: Digifysiskt vårdval (SOU 2019:42) 13 

Barnkonvention blir lag 2020  15 
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§ 85 MK SN 2019/00832-1 

 

Ekonomisk månadsrapport och effektiviseringsåtgärder t om 
november 2019 

Beslut 
Socialnämnden godkänner ekonomisk rapport och effektiviseringsåtgärder perioden 
januari-november 2019. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämndens budget för 2019 är 518,8 miljoner kronor och beräknat utfall är 557,6 
miljoner kronor vilket innebär en avvikelse mot budget på -38,8 miljoner kronor.  
 
I prognos är planerade effektiviseringsåtgärder inräknade.  
 
För perioden januari-november redovisas en avvikelse på -39,3 miljoner kronor. 
Periodens avvikelse omräknat på årsbasis pekar på ett större underskott men 
huvuddelen av effektiviseringsåtgärderna genomfördes andra halvåret.    
 
Större negativa avvikelserna mot budget: 

• Personalkostnader inom särskilt boende, boendestödjare och hemtjänsten.  

• Kostnader för personlig assistans 

• Ekonomiskt bistånd 

• Placeringskostnader inom IFO, socialpsykiatrin samt LSS barn och unga 

• Statsbidraget för ökad bemanning 4,0 miljoner kronor 

 
Ökade kostnader för serviceförvaltningen är borträknade från socialnämndens resultat 
och redovisas mot servicenämnden. 

 
Effektiviseringsåtgärderna innebär minskade kostnader med 14,9 miljoner kronor 

under året och ytterligare 31,4 miljoner kronor 2020, totalt 46,3 miljoner kronor. 
Effektiviseringsåtgärder som genomförts är halvering av platser vid Gläntan, sänkning av 

personaltätheten vid SÄBO, minskning av antalet tjänster inom hälso-, sjukvården 

och rehabiliteringsverksamheten. 
 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk månadsrapport och effektiviseringsåtgärder november 2019. 
 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner ekonomisk rapport och effektiviseringsåtgärder perioden 
januari-november 2019. 

Sändlista 
KS/KF 
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§ 86 MK SN 2019/00763-1 

 

Internbudget 2020 och förslag effektiviseringsåtgärder 2020 

Beslut 
1. Socialnämnden godkänner internbudget 2020. 
2. Socialnämnden godkänner redovisad handlingsplan för arbete med 

effektiviseringsåtgärder för 2020 - 2021. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämndens totala budgetram för 2020 uppgår enligt kommunfullmäktiges beslut 

till 521,1 miljoner kronor. Budgetramen för 2019 var 518,8 miljoner kronor. Ökningen 

av budgetramen är 2,3 miljoner kronor och avser kostnadsökningar för ökade 

lönekostnader januari-mars/april för löneöversyn 2019. 

I årsprognos för 2019 baserad på utfall för perioden januari-oktober redovisas ett 

underskott på 37,8 miljoner kronor.  

Åtgärdsplan för 2019 och 2020 har antagits av nämnden och redovisas kontinuerligt 

för nämnden och KSI under året. Ny åtgärdsplan har tagits fram och beräknade effekt 

för 2020 är 23,5 mkr och för 2021 beräknas den ackumulerade effekten till 48,8 

miljoner kronor. Se effektiviseringsåtgärder. 

Inför 2019 och 2020 har fokus varit att lägga ramar för verksamheterna motsvarande 

referenskostnaderna. Socialnämnden äskade ingen ramutökning inför 2020 med 

anledning av att erhållen budget motsvarar referenskostnaden. 

 
Internbudget 2020 innebär att kostnaderna måste sänkas med 37,8 miljoner kronor 

mot budgetprognos för 2019. Åtgärdsplan har framtagits och effekten är 23,5 miljoner 

kronor år 2020, vilket innebär en differens på 14,3 miljoner kronor. För att få budget i 

balans behöver flera av åtgärderna göras tidigare än föreslaget i åtgärdsplan, t ex 

subventionerad kost, lokalhyror.    

För avdelningarna innebär förslaget till internbudget 2020 en förändring i förhållande 

till budget 2019 med åtgärderna som föreslagits i effektiviseringsplanen för perioden 

2020 -2021. För att få budget i balans är det är dock viktigt att fullfölja tidigare 

beslutade och nya åtgärder. 
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Tabellen redovisas i mkr. 

 

Internbudget är underbudgeterade totalt med 16,8 mkr och är fördelade på kost 7,3 

mkr och lokalhyror 9,5 miljoner kronor.  

 

Beslutsunderlag 
Internbudget 2020 socialnämnden 
Effektiviseringsåtgärder 2020 -2021 
 

Förslag till beslut 
1. Socialnämnden godkänner internbudget 2020. 
2. Socialnämnden godkänner redovisad handlingsplan för arbete med 

effektiviseringsåtgärder för 2020 - 2021. 
 

Yrkande 
Gunnar Israelsson (V) yrkar på avslag (MK SN2019/00820) på beslutspunkt 2 till 
förmån till Vänsterpartiets budgetförslag som finns presenterad i kommunplan.  
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förslag till beslut och på Gunnar Israelssons yrkande 
om att avslå punkt 2, varvid det först nämnda förklaras bifallet.  

 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
 
 

  

Verksamheter Prognos 

tom 

oktober

Årsbudget 

2019 

Årsbudget 

2020

Diff budget 

2019 mot 

2020

Diff prognos 

och budget 

2020

Administration centralt 51,3 47,9 48,0 0,1 -3,3

Vård- och omsorgsboenden 235,2 216,2 217,2 1,0 -18,0

Ordinärt boende 139,2 128,9 129,7 0,8 -9,5

Arbete och integration 27,9 27,9 28,0 0,1 0,1

IFO/Socpsyk/LSS BoU 103,0 97,9 98,2 0,3 -4,8

Löneöversyn januari-mars/april -2,3

TOTALT  för Socialnämnden 556,6 518,8 521,1 2,3 -37,8
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§ 87 MK SN 2019/00729-1 

 

Ersättning assistensbolag, grundersättning och förhöjd 
ersättning 2020 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att grundersättningen för ekonomiskt stöd för personlig 
assistans, i enlighet med 9 § p. 2 LSS, ska vara 265:10 kr per timme och den förhöjda 

ersättningen 304:30 kr per timme fr o m 2020-01-01. I den mån den enskilde i sin 

begäran av ersättning kan visa att den verkliga kostnaden varit högre kan ett högre 
belopp utbetalas med maximalt 304:30 kr per timme. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden beslutade 2015-08-26 att inte följa Försäkringskassans fastställda 

timbelopp för personlig assistans i enlighet med 9 § p. 2 LSS. Ett lägre grundbelopp 

fastställdes och om den enskilde i sin begäran av ersättning kan visa att den verkliga 

kostnaden varit högre kan ett högre belopp utbetalas. Maximalt utbetalas 

Försäkringskassans schablonbelopp. 

Försäkringskassans schablonersättning ska tjäna som viss vägledning vid bedömningen 

av kostnadernas skälighet när en kommun gör sin bedömning av de verkliga, faktiska 

och skäliga kostnaderna.  

Kommunerna i Moras närområde tillämpar lägre schablonersättning. 

Försäkringskassans schablonersättning är 304:30 kronor per timme för 2020. För 

2020 föreslås att Mora kommuns grundersättning höjs från 261:18 kr per timme till 

265:10 kr per timme och den förhöjda ersättningen är maximalt 304:30 kr per timme. 

Beslutsunderlag 
Tjänstutlåtande daterad 2019-12-09 
 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att grundersättningen för ekonomiskt stöd för personlig 
assistans, i enlighet med 9 § p. 2 LSS, ska vara 265:10 kr per timme och den förhöjda 

ersättningen 304:30 kr per timme fr o m 2020-01-01. I den mån den enskilde i sin 
begäran av ersättning kan visa att den verkliga kostnaden varit högre kan ett högre 
belopp utbetalas med maximalt 304:30 kr per timme. 

 

Sändlista 
Förvaltningschef Norra Dalarnas myndighetsservice 
Handläggare personlig assistansersättning central administration 
Assistansbolag 
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§ 88 MK SN 2019/00784-2 

 

Riktlinje avtal och ersättningar för barn och unga i 
familjehemsvård  

Beslut 
Socialnämnden antar Riktlinje avtal och ersättningar för barn och unga i 
familjehemsvård. 

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med riktlinjerna är att säkerställa en rättssäker handläggning när det gäller avtal 

och ersättningar till familjehem.  

Riktlinjerna ska ge stöd till socialsekreterarna vad gäller ekonomiska frågor och ska 

säkerställa att våra familjehem och jourhem ska få så lika bedömningar som möjligt 

när det gäller utformandet av avtal och ersättningar.  

Riktlinjerna utgår från lagar, föreskrifter och allmänna råd samt Socialstyrelsens 

handböcker, Barn och unga i familjehem och HVB samt Placerade barns skolgång och 

hälsa. Ersättningarna utgår från SKR:s rekommendationer, socialnämnden i Mora 

följer dessa som utkommer varje år.  

Ungdomar som är över 18 år är vuxna enligt lagens mening, men många ungdomar har 

varit placerade i många år och fortsätter att vara placerade fram till dess att de har gått 

ut gymnasiet. Därför gäller riktlinjerna för de barn och ungdomar som är placerade i 

familjehem och går i grundskola eller gymnasiet i åldrarna 0- 19 år. 

I takt med att ungdomen blir äldre bör hen få ökat ansvar för sin ekonomi. Det bör 

således undersökas om den unge vuxne har möjlighet att bekosta de extra kostnaderna 

som uppkommer med egna medel, t ex genom sparande eller genom arbete.  

Vi använder fyra olika definitioner på familjehem; egna familjehem, konsulentstödda 
familjehem, traditionella jourhem och kontrakterade jourhem.  Därutöver beskrivs vad 
som gäller vid privatplacering och vårdnadsöverflyttning. 
 

Beslutsunderlag 
Förslag till riktlinjer daterad 2019-11-19  
 

Förslag till beslut 
Socialnämnden antar Riktlinje avtal och ersättningar för barn och unga i 
familjehemsvård. 
 

Sändlista 
IFO barn och unga 
 

  



 

PROTOKOLL 
SOCIALNÄMNDEN 2019-2022 
Sammanträdesdatum: 2019-12-18 
Dokument nr: MK SN 2019/00010-71 

9(20) 

 

  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 89 MK SN 2019/00785-2 

 

Riktlinjer särskilda kostnader för barn och unga placerade på 
stödboende eller institution 

Beslut 
Socialnämnden antar Riktlinjer särskilda kostnader för barn och unga placerade på 
stödboende eller institution 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och ungdomsenheten kan efter ansökan, bevilja särskilda kostnader enligt 4 kap 

1 § SoL vid vistelse på institution eller stödboende om behovet inte kan tillgodoses med 

egen inkomst eller på annat sätt.  

Ansökan registreras i den pågående insatsen för den unge. Särskilda kostnader som 

kan beviljas är fickpengar, extra kläder i samband med placering, medicin, samt 

mobiltelefoni.  

För kommunens eget stödboende, Tingsnäsvägen, finns egna rutiner kring särskilda 

kostnader. 

Exempel på särskilda kostnader framtagna utifrån riksnorm personliga kostnader 

2019, avser ungdomar 19 - 20 år;  
 

Kläder/skor: 670 kronor 

Fritid/lek: 840 kronor 

Hygien: 260 kronor 

Telefoni: 200 kronor    

---------------------------                              

Summa: 1 970 kronor 
 

• Särskilda kostnader kan endast beviljas vid pågående placering, i insats.  

• Särskilda kostnader skall betalas ut till den som ska ha pengarna, ej läggas på 
vårdkostnaden.  

• Beslut om särskilda kostnader fattas enligt gällande delegationsordning. 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för socialnämnden avseende särskilda kostnader för barn och unga placerade 
på stödboenden eller institution, daterad 2019-11-19 

Förslag till beslut 
Socialnämnden antar Riktlinjer särskilda kostnader för barn och unga placerade på 
stödboende eller institution 

Sändlista 
IFO barn och unga 
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§ 90 MK SN 2019/00803-2 

 

Tillsynsplan för alkohol- och tobakslagen 

Beslut 
1. Socialnämnden godkänner tillsynsplan enligt alkohol- och tobakslagen 2020.  
2. Socialnämnden uppdrar alkoholhandläggaren att i samråd med 

referensgruppen bereda en revidering (inklusive jämförelse med andra 
kommuner) av tillsynsplanen senast mars 2020. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har i uppdrag att handlägga frågor avseende tillstånd och tillsyn enligt 

alkohollagen och tobakslagen. En tillsynsplan skall varje år tas fram för att beskriva hur 

tillsynen för kommande år ska ske.  Enligt 9 kap 2 § alkohollagen ska tillsynsplan 

inlämnas till Länsstyrelsen. 

Mora Kommun har sedan 2006 arbetat med AAS (ansvarsfull alkoholservering) och 

består av tre delar: 

Samverkan mellan bransch och myndigheter, tvådagars utbildning i ansvarsfull 

alkoholservering, förbättrad tillsyn och policyarbete. 

Ansvarsfull alkoholservering är ett väl beprövat metodpaket, som utvecklats under åren 

1995 - 2001 av STAD-projektet, med syfte att minska alkoholrelaterade skador och våld 

i restaurangmiljö. Det sprids sedan år 2002 till Sveriges kommuner och länsstyrelser av 

Folkhälsomyndigheten. 

Enligt denna modell ger varje satsad krona 33 kronor tillbaka i samhällsvinster. 

Främjande myndighetsutövning är initierat i kommunen och det finns behov av att 

utöka samverkan med näringslivet. Tillsynsplanen har inte diskuterats i 

referensgruppen. Under våren kommer därför tillsynsplanen att revideras. 

 

Beslutsunderlag 
Tillsynsplan enligt alkohol- och tobakslagen daterad 2019-11-29 
 

Förslag till beslut 
1. Socialnämnden godkänner tillsynsplan enligt alkohol- och tobakslagen 2020.  
2. Socialnämnden uppdrar alkoholhandläggaren att i samråd med 

referensgruppen bereda en revidering (inklusive jämförelse med andra 
kommuner) av tillsynsplanen senast mars 2020. 

 

Sändlista 
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§ 91 MK SN 2019/00804-1 

 

Avgiftsfri avlösning i hemmet upp till 10 timmar 

Beslut 
1. Socialnämnden fortsätter erbjuda avgiftsfri avlösning i hemmet upp till 10 

timmar i månaden.  
2. Gemensam nämnd för social myndighetsutövning beslutar om bistånd och 

verkställigheten utförs av befintliga hemtjänstgrupper.  
 

Sammanfattning av ärendet 
I Mora kommun finns det möjlighet för den som vårdar eller ger stöd till någon 
närstående i hemmet att få avlastning genom att Mora kommuns hemtjänst går in och 
avlöser vid något tillfälle. 
 
Avgiftsfri avlösning innebär att avlastningen är kostnadsfri, upp till 10 timmar per 

månad. Man ansöker hos biståndshandläggare på Norra Dalarnas myndighetsservice, 

som utreder vilket hjälpbehov den man vårdar har och vilken avlösning man som 

anhörig har behov av, då blir det även rättssäkert.  

Avlösning har tidigare utförts av anhörigkonsulenter samt aktivitetssamordnare men 
idag ligger uppdraget hos hemtjänsten.  
 
Beviljade insatser för avlösning i hemmet har varierat mellan tre till sex personer under 
andra halvåret av 2019.  

Insatsen har visat sig vara mycket uppskattad för de som vårdar anhöriga så att man 
själv kan bibehålla sociala kontakter och göra egna aktiviteter.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterad 2019-11-28 
 

Förslag till beslut 
1. Socialnämnden fortsätter erbjuda avgiftsfri avlösning i hemmet upp till 10 

timmar i månaden.  
2. Gemensam nämnd för social myndighetsutövning beslutar om bistånd och 

verkställigheten utförs av befintliga hemtjänstgrupper.  
 

Yrkande 
Göran Aronson (KD) och Krister Eriksson (SD) yrkar bifall till förslag till beslut.  

Sändlista 
Gemensam nämnd för social myndighetsutövning  
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§ 92 MK SN 2019/00812-2 

 

Medborgarförslag högre habiliteringsersättning  

Beslut 
Socialnämnden avslår medborgarförslaget och därmed anses frågan vara besvarad. 
 
Ingela Ossmyr (MOP) deltar ej i beslutet.  

Sammanfattning av ärendet 
Medborgarförslag inkom den 2 december och lyfter frågan om en tillfällig höjning av 
habiliteringsersättning. 
 
Socialnämnden har tagit beslut om ersättningsnivå av habiliteringsersättning och har 
även ansökt om att ta del av de medel som ej blir utbetalt till övriga kommuner om det 
skulle visa sig att statsbidraget inte skulle täcka ersättningen. 
 
Ersättningsnivån bör vara fastlagda i förväg så att inte förutsättningarna förändras för 
deltagarna i efterhand.  
 
Kommunens uppdrag är alltid att ha en god ekonomisk hushållning, även med 
skattemedel via statliga statsbidrag.  
 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag inkommen 2019-12-02 
 

Förslag till beslut 
Socialnämnden avslår medborgarförslaget och därmed anses frågan vara besvarad. 
 

Yrkande 
Gunnar Israelsson (V) yrkar bifall till förslag till beslut. 
 

Reservation 
Ingela Ossmyr (MOP) reserverar sig mot beslutet.  
 

Sändlista 
Frågeställaren 
Kommunfullmäktige  
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§ 93 MK SN 2019/00778-3 

 

Remiss Styrning för en mer jämlik vård: Digifysiskt vårdval 
(SOU 2019:42) 

Beslut 
Socialnämnden antar Remissvar Mora S2019/04058/FS som sitt eget och uppdrar 
ordförande för socialnämnden att underteckna densamma för nämndens räkning. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Utredningens uppdrag har varit att lämna förslag som syftar till att på ett effektivt sätt 
uppnå målen i hälso- och sjukvårdslagen, med fokus på jämlik vård. 
 
Vidare betonas att det övergripande syftet är att, givet befintlig ansvarsfördelning för 
hälso- och sjukvården, säkerställa möjligheterna för en jämlik vård. Mer specifikt skulle 
utredningen se över lagen om valfrihetssystem (LOV) och med utgångspunkt i 
tillitsbaserad styrning överväga vilka styrsystem som bäst främjar måluppfyllelse, 
inklusive behovet av förändringar i ersättnings- och finansieringsmodeller. 
 
Utredningen föreslår bland annat: 

• Patient- och invånarperspektivet behöver stärkas, med en mer personcentrerad 
vård som i ökad utsträckning utgår från individers olika behov. 

• Kontinuitet behöver genomsyra styrning och organisering av vården, vilket bl.a. 
ökar patientsäkerhet och effektivitet. Kontinuitet ökar dessutom invånarnas 
förtroende för vården. 

• Transparensen och långsiktigheten i systemet behöver öka, med ökad tydlighet 
om vad patienten kan förvänta sig av vården och vad utförarens åtagande är. 

• Den digitala revolutionen behöver få ett brett genomslag i vården och bli en 
mer integrerad del i all hälso- och sjukvård. 

• Ett mer nationellt system behövs, med minskade skillnader i landstingens 
styrning. 

• Systemeffektiviteten för hela den offentligt finansierade hälso- och sjukvården 
behöver öka. 

 
Remissen utreder huvudsakligen förändringar inom primärvården som först och 
främst är kopplad till regionernas ansvar. I förlängningen kan dock kommunerna 
påverkas främst genom den rekommenderade satsning på primärvården och 
omställningen mot nära vård. Kostnaderna för den kommunala hemsjukvården 
kommer att öka då regionernas primärvård och den kommunala hemsjukvården har ett 
nära samarbete och ofta arbetar kring samma patienter.  
 

Beslutsunderlag 
Remissbrev SOU 2019_42 
Remissvar Mora S2019/04058/FS 
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Förslag till beslut 
Socialnämnden antar Remissvar Mora S2019/04058/FS som sitt eget och uppdrar 
ordförande för socialnämnden att underteckna densamma för nämndens räkning. 
 

Sändlista 
I wordformat till 
s.remissvar@regeringskansliet.se 
 
 
s.fs.@regeringskansliet.se  
Ange S2019/04058/FS Mora i ämnesraden på e-postmeddelandet 
 
 

  

mailto:s.remissvar@regeringskansliet.se
mailto:s.fs.@regeringskansliet.se
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§ 94 MK SN 2019/00806-3 

 

Barnkonvention blir lag 2020  

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tjänsteutlåtandet är nämndens svar.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Sveriges riksdag har beslutat att barnkonventionen ska bli svensk lag den 1 januari 
2020. Den nya lagen innebär att barnens rättigheter och villkor säkerställs på alla 
nivåer inom offentlig verksamhet och att ett barnrättsbaserat synsätt ska genomsyra all 
verksamhet som berör barn och unga.  
 
Hur Mora kommun förbereder sig för den kommande lagen är en fråga som lyfts av 
socialdemokraterna i Mora.  
 
Handlingsplan 2019 - 2022 för att stärka barnets rättigheter i Mora kommun ger råd 
och stöd om hur nämnderna ska arbeta utifrån ny lag:  
 

- Förberedelser inför att barnkonventionen blir lag 
- Strategi för barns rättigheter med övergripande aktiviteter kopplade till 

styrning 
- Strategiska mål (genom skolåren, bra start i livet och hälsofrämjande- och 

hållbara miljöer och samhällen för alla) 
 
Tyvärr ligger arbetet med aktiviteterna i handlingsplanen efter tidsplanen. Samordnare 
ska vara på plats under början av 2020. Rekrytering av samordnare pågår. 
 
Socialnämnden i Mora har inom individ och familjeomsorgen inlett ett arbete med 
utbildning för socialsekreterarna hur man ska beakta barnperspektivet i utredningarna.  
Det ska klart och tydligt framgå i utredning hur man tänkt och vad man gjort för att se 
till barnet bästa i den specifika situationen och det ska dokumenteras så att man kan 
följa ärendet bakåt. 
  
  

Beslutsunderlag 
Skrivelse inkommen socialdemokraterna 2019-11-29 
Handlingsplan 2019 - 2022 för att stärka barnets rättigheter i Mora kommun 
 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att tjänsteutlåtandet är nämndens svar.  
 

Sändlista 
Socialdemokraterna i Mora  
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§ 95 MK SN 2019/00719-1 

 

Vårdnadsöverflytt enligt 6 kapitlet 8 § föräldrabalken (FB) 

Undantagen enligt sekretess. OSL 26 kap 1 § Socialtjänst 

 

Beslut 
Socialnämnden ansöker hos Mora tingsrätt att utse Förnamn, Efternamn, 
personnummer som särskild förordnad vårdnadshavare till Förnamn, Efternamn, 
personnummer 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan från Mora kommun till tingsrätten i Mora angående vårdnadsöverflytt. 
 

Beslutsunderlag 
Utredning daterad 191125 
Skriftligt åtagande 
Samtycke från vårdnadshavare och barnet. 
Personbevis på barnet och tilltänkt särskildförordnad vårdnadshavare. 
 

Förslag till beslut 
Socialnämnden ansöker hos Mora tingsrätt att utse Förnamn, Efternamn, 
personnummer som särskild förordnad vårdnadshavare till Förnamn, Efternamn, 
personnummer. 

Sändlista 
Mora tingsrätt 
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§ 96  

 

Informationsärenden 

1. Nära vård - enhetschef Malin Trapp  MK SN 2019/00835-1 

2. Information hemtjänst och boendestöd - 

enhetschef Emma Berglund och 

avdelningschef Urban Sundström  

MK SN 2019/00836-1 

3. Information MAS Kerstin Sandgren om 

remiss för mer jämlik vård  

MK SN 2019/00778-5 

4. Uppföljningslista t om november 2019 MK SN 2019/00021-12 

 

 

  



 

PROTOKOLL 
SOCIALNÄMNDEN 2019-2022 
Sammanträdesdatum: 2019-12-18 
Dokument nr: MK SN 2019/00010-71 

18(20) 

 

  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 97  

 

Delegationsbeslut 

1. Delegationsbeslut barn-och 

ungdomsenheten 2019-11-01-2019-11-30 

MK SN 2019/00001-11 

2. Delegationsbeslut IFO vuxen-enheten 

2019-11-01- 2019-11-30 

MK SN 2019/00002-11 

3. Fastställande av faderskap genom 

bekräftelse 2019-11-01 - 2019-11-30 

MK SN 2019/00003-15 

4. Delegationsbeslut avgiftshandläggning 

november 2019 

MK SN 2019/00005-20 

5. Serveringstillstånd tillfälligt Wiggen Selja-

Långlet bygdegård  

MK SN 2019/00488-2 

6. Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd 

av Siljans Resetjänster AB  

MK SN 2019/00504-2 

7. Anställningsavtal enhetschef LSS 

gruppbostad 

MK SN 2019/00603-2 

8. Anställningsavtal enhetschef ordinärt 

boende 

MK SN 2019/00624-2 

9. Anställningsavtal socialsekreterare IFO 

vuxen 

MK SN 2019/00647-3 

10. Anställningsavtal undersköterska 

Spanskgården hemtjänst 

MK SN 2019/00661-2 

11. Sjuklöner 2019-11-01 - 2019-11-30 MK SN 2019/00700-3 

12. Anställningsavtal vårdare Selja 

gruppbostad 

MK SN 2019/00702-3 

13. Anställningsavtal vårdbiträde Utmeland 

hemtjänst 

MK SN 2019/00706-2 

14. Anställningsavtal vårdbiträde Utmeland 

hemtjänst 

MK SN 2019/00707-2 

15. Anställningsavtal vårdbiträde Utmeland 

hemtjänst 

MK SN 2019/00707-3 

16. Anställningsavtal vårdbiträde Utmeland 

hemtjänst 

MK SN 2019/00707-4 

17. Anställningsavtal familjebehandlare 

Familjeteamet 

MK SN 2019/00735-3 
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18. Anställningsavtal behandlingsassistent 

Triangeln 

MK SN 2019/00788-3 

19. Anställningsavtal vårdbiträde Noretgården 

hemtjänst 

MK SN 2019/00810-1 

20. Anställningsavtal vårdbiträde Björkudden MK SN 2019/00841-1 

21. Anställningsavtal familjebehandlare 

ELOF-teamet 

MK SN 2019/00654-3 
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§ 98  

 

Delgivningar 

1. Utskrivningsklara patienter november MK SN 2019/00034-5 

2. Beslut om kommuntal 2020 Dalarna MK SN 2019/00610-6 

3. Fastställda taxor KF  MK SN 2019/00613-5 

4. Avsägelse ersättare C  MK SN 2019/00813-1 

5. Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnd 

Biblioteksplan  

MK SN 2019/00839-1 

 

 

 


