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§ 75

Fastställande av dagordning
Beslut
Socialnämnden fastställer följande dagordning:
1.

Fastställande av dagordning

2.

Rapporter från socialförvaltningen

3.

Verksamhetsuppföljning för april 2022

4.

Ekonomiuppföljning för april 2022

5.

Prognos 1 2022 inklusive uppföljning av Socialnämndens mål och internkontroll

6.

Budget 2023

7.

Riktlinje för en hållbar bemanning med heltid som norm

8.

Rapportering kring arbetet med samlokaliseringen av hemvården

9.

Taxa avseende provisorisk dödsboförvaltning samt ordnande av gravsättning 2022

10. Redovisning av avtalssamverkan inom Socialnämndens verksamhetsområden
11. Redovisning av ej verkställda beslut rapporteringstillfälle 2 2022
12. Redovisning Socialförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete
13. Rapporter från socialnämndens ledamöter
-

Eventuella initiativärenden och väckta frågor

14. Ledamotsinitiativärende angående personalomsättningen inom Socialförvaltningen
15. Redovisning av delegationsbeslut
16. Anmälan
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden fastställer dagordningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att Socialnämnden bifaller detta.

Justerandes sign
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sida

4

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2022-05-23

Sammanträdesdatum

§ 76

Rapporter från socialförvaltningen
Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Socialchef rapporterar från sammanträden med mera.
Beslutsunderlag
• Presentation
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att Socialnämnden bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2022/7

Verksamhetsuppföljning för april 2022
Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av verksamhetsuppföljning för april 2022.
Sammanfattning av ärende
Redovisning av verksamhetsstatistik för verksamhetsområdena Individ- och familjeomsorgen,
Vård och omsorg samt Stöd och service för april 2022.
Beslutsunderlag
• Bilaga 1 Verksamhetsrapport april 2022
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner redovisningen av
verksamhetsuppföljning för april 2022.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att Socialnämnden bifaller detta.
Beslutet skickas till
Socialchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2022/6

Ekonomiuppföljning för april 2022
Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av ekonomiuppföljning för april 2022.
Sammanfattning av ärende
Redovisning av ekonomi för verksamhetsområdena Individ- och familjeomsorgen, Vård och
omsorg samt Stöd och service för april 2022.
Beslutsunderlag
• Bilaga 2 Ekonomirapport april 2022
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner redovisningen av
ekonomiuppföljning för april 2022.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att Socialnämnden bifaller detta.
Beslutet skickas till
Socialchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2022/131

Prognos 1 2022 inklusive uppföljning av Socialnämndens
mål och internkontroll
Beslut
Socialnämnden beslutar att:
1. godkänna redovisningen av prognos 1 2022.
2. godkänna redovisningen av pågående arbete utifrån Socialnämndens mål 2022.
3. godkänna redovisningen av pågående arbete utifrån Socialnämndens internkontroll 2022.
Sammanfattning av ärende
Socialnämnden prognosticerar ett överskott mot budget motsvarande + 2 500 tkr per april
månad.
De viktigaste anledningarna till det prognosticerade överskottet är:
• God kontroll över personalkostnaderna genom ett aktivt arbete med schemaläggning och
bemanningsplanering
• Ett visst överskott har genererats avseende personalkostnader på grund av vakanta tjänster
som inte kunnat tillsättas under våren, tex. digitaliseringsstrateg, socialsekreterartjänster
inom IFO, enhetschefstjänst inom stöd och service.
• Fortsatt kontroll över kostnaderna för köpt vård. I prognos har tagits med risk för nya
placeringar och kostnadsläget ligger något över budget idag men väsentligt lägre än
föregående år.
• Fortsatt lägre kostnader än tidigare för försörjningsstöd
Arbetet med internkontroll mot bakgrund av de av nämnden beslutade åtgärderna ska
dokumenteras i Stratsys. Dokumentationen utgör underlag dels för rapportering till de
förtroendevalda, dels för beslut om åtgärder och utveckling av arbetet. Socialnämnden har
beslutat, SN § 27/2022, följa upp hur arbetet med intern kontroll fortlöper i samband med
prognos 1, delårsbokslut och bokslut. Uppföljningen ska ta upp vissa specifika frågor (se
internkontrollplanen).
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Tjänsteskrivelse
Bilaga 3 Prognos 1, april 2022
Bilaga 4 Uppföljning av Socialnämndens mål för verksamheten, april 2022
Bilaga 5 Uppföljning av Socialnämndens Internkontroll, april 2022

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar att:
1. godkänna redovisningen av prognos 1 2022.
2. godkänna redovisningen av pågående arbete utifrån Socialnämndens mål 2022.
3. godkänna redovisningen av pågående arbete utifrån Socialnämndens internkontroll 2022.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att Socialnämnden bifaller detta.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2022/128

Budget 2023
Beslut
Socialnämnden föreslå kommunfullmäktige att anta budget och investeringsplan 2023 för
socialnämndens verksamhetsområde enligt föreliggande förslag.
Reservationer
Christine Andersson (S) och Olof Sand (S): reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag.

Den Socialdemokratiska kommunala gruppen anser att föreliggande förslag För Socialnämndens
budget 2023 till kommunfullmäktige inte tar ansvar för ett av kommunens kärnuppdrag, den
social verksamheten. Förvaltningen har under 2021 och 2022 kunnat prognostisera och nå
överskott genom besparingar och att ersätta kommunens egna medel med olika former av
statsbidrag, som egentligen syftar till att förstärka kommunens välfärdsuppdrag.
För budget 2023 innebär kommunstyrelsens arbetsutskotts direktiv att kostnadseffektiviseringar
kommer att behöva göras inom Socialnämnden motsvarande 6,2 miljoner kronor 2023.
Detta kan inte vi Socialdemokrater acceptera och heller inte ta ansvar för de konsekvenser, helt
utan beskrivningar, som kan bli följden av ytterligare ett verksamhetsår med besparingar.
Vi vill betona att besparingar som är knutna till verksamhetsanpassningar, metodförändringar,
ny teknik mm. är åtgärder som vi välkomnar, om de beskrivs och kostnadsberäknas.
Vi vill uppmärksamma Socialnämndens ledamöter på att nuvarande budgetförslag innebär en
minskad nettokostnadsram på ytterligare 2 miljoner kronor för nämnden, utöver den angivna
besparingen. Totalt innebär förslaget en minskad nettokostnadsram för 2023 jämfört med 2022
på 8 miljoner kronor.
Sammanfattning av ärende
Även för 2022 prognosticerar förvaltningen ett överskott sett mot budget motsvarande 2,5
miljoner. Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett uppdrag att arbeta mot ett överskottsmål
om 2,5% vilket för socialnämndens innebär att kostnadseffektiviseringar kommer behöva göras
inom socialnämnden motsvarande 6,2 miljoner 2023. Detta motsvarar 2% sett mot 2021 års
budget och är således en väsentlig omfattning. Mot bakgrund av de effektiviseringar som
kunnat göras de senaste åren inom nämnden och det aktiva arbete som pågår bedöms detta
dock som möjligt utan att påverka kvaliteten inom nämndens område negativt.
Förvaltningen arbetade under hela 2021 aktivt med att se över schemaläggning och bemanning
med fokus på effektiv användning av resurstid. Detta arbete har gett resultat. Under 2022 har
detta arbete tagits vidare genom riktlinjer för arbetet har gått till nämnd och alla chefer och
planerare har genomgått utbildning i bemanningsakademi under slutet av 2021.
Personalkostnaderna inom socialnämndens område uppgår till 88% av budget 2022 och stora
delar av verksamheten arbetar schemalagt dygnets alla timmar. Att anpassa schema och
bemanning efter de föränderliga behov de som får insatser har är således en av
socialnämndens allra viktigaste utmaningar. Med rätt bemanning, god planering och minskad
spilltid kan nöjdhet och trivsel öka hos både medarbetare och de vi är till för; utmaningen ligger
i att arbeta aktivt med schemaläggningen tillsammans medarbetare och chefer för att hela tiden
ha en rätt anpassad bemanning. Med detta arbete på plats finns goda möjligheter att minska
kostnaderna enligt vad som krävs inför 2023.
Justerandes sign
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Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden föreslå kommunfullmäktige att anta budget
och investeringsplan 2023 för socialnämndens verksamhetsområde enligt föreliggande förslag.
Christine Andersson (S) och Olof Sand (S): Socialnämnden avslår KSAU s begäran om
kostnadseffektiviseringar på 6,2 miljoner kronor för budget 2023. Förslaget får gå tillbaka med
ett medskick att vi bedömer att Socialnämnden i nuvarande situation inte klarar ytterligare
besparingar. Socialnämnden beslutar att rekommendera KSAU att återkomma med nya direktiv
under hösten 2022, med inriktning att Socialnämnden ska ha minst samma nettokostnadsram
2023, som under 2022, dvs. 306,8 miljoner kronor.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Socialnämnden bifaller ordförandens
förslag.
Omröstning begärs
Socialnämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst till ordföranden Daniel Jensens (KD) förslag.
Nej-röst till Christine Anderssons (S) och Olof Sands (S) förslag.
Omröstningsresultat
Med 5 ja-röster för ordföranden Daniel Jensens (KD) förslag och 2 nej-röster för Christine
Anderssons (S) och Olof Sands (S) förslag beslutar Socialnämnden att bifalla ordföranden
Daniel Jensens (KD) förslag.
Ordinarie ledamöter
Ann-Sofie Fors
Karin Nodin
Anita Augustsson
Christine Andersson
Olof Sand
Liselott Hassel
Daniel Jensen
Summa

Parti
(M)
(C)
(KIM)
(S)
(S)
(SD)
(KD)

Ersättare

Parti

Nej

X
X
X
X

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Ja
X
X
X

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2022/80

Riktlinje för en hållbar bemanning med heltid som norm
Beslut
Socialnämnden återremitterar ärendet för beredning utifrån inkomna synpunkter kring
formuleringar.
Sammanfattning av ärende
Socialförvaltningen har arbetat fram riktlinjer för en hållbar bemanning med heltid som norm.
Riktlinjerna rymmer ett antal principiella ställningstagande gällande bemanning och
schemaläggning och kommer ange riktning för arbetet framåt. Riktlinjerna syftar till att
förbättra verksamheten och är ett viktigt led i att säkra kompetensförsörjningen framåt.
Beslutsunderlag
• Bilaga 6 Riktlinje för en hållbar bemanning med heltid som norm
• Tjänsteskrivelse
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden återremitterar ärendet för beredning utifrån
inkomna synpunkter kring formuleringar.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att Socialnämnden bifaller detta.
Beslutet skickas till
Socialchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2021/314

Rapportering kring arbetet med samlokaliseringen av
hemvården
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Verksamhetschef vård och omsorg presenterar det pågående arbetet med samlokalisering av
hemvården.
Beslutsunderlag
• Presentation
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att Socialnämnden bifaller detta.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef Vård och omsorg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2022/130

Taxa avseende provisorisk dödsboförvaltning samt
ordnande av gravsättning 2022
Beslut
Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta taxa avseende provisorisk
dödsboförvaltning samt ordnande av gravsättning, 482,50 kr/timme inklusive moms för 2022,
enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning av ärendet
I samband med skapande av en Dalslandsgemensam verksamhet för dödsbohandläggning har
taxor avseende provisorisk dödsboförvaltning samt ordnande av gravsättning setts över i syfte
att skapa enhetlighet.
Enligt 18 kap 2 § Ärvdabalk och 5 kap 2 § Begravningslag har socialtjänsten rätt att ta ut
ersättning av dödsboet för sina kostnader gällande provisorisk dödsboförvaltning samt
ordnande av gravsättning. En kommun får enligt
8 kap 3c § Kommunallag inte ta ut högre avgift än vad som svarar mot kostnaden för de
tjänster som kommunen tillhandahåller. Ersättningen ska därför motsvara kommunens
självkostnad.
Vid omvärldsanalys framgår att vanligast förekommande nivå på timtaxa för provisorisk
dödsboförvaltning och ordnande av gravsättning mellan 0,8 % – 1,0 % av prisbasbeloppet.
Timtaxan är baserad på en löne-, lokal-, administrations- och overheadkostnader.
Då tillhandahållandet av dödsboförvaltning och åtgärder enligt Begravningslag inte är ett led i
kommunens myndighetsutövning ska moms betalas till Skatteverket på den ersättning som
kommunen har rätt att ta ut för dessa tjänster.
Timtaxan föreslås därav sätts till 0,8% av gällande prisbasbelopp. 0,8 % x 48 300
(prisbasbeloppet 2022) = 386 kr + moms (0,25%) = 482,50 kr/timma.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta taxa
avseende provisorisk dödsboförvaltning samt ordnande av gravsättning, 482,50 kr/timme
inklusive moms för 2022, enligt föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att Socialnämnden bifaller detta.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Dnr SN 2022/129

Redovisning av avtalssamverkan inom Socialnämndens
verksamhetsområden
Beslut
Socialnämnden översänder redovisningen till Kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Nedanstående lista beskriver befintliga samverkansavtal inom Socialnämndens
verksamhetsområden april 2022, där Melleruds kommun köper eller säljer uppdrag till annan
kommun. Av listan framgår när samverkansavtalen är upprättade med stöd av 9 kap 37 §
Kommunallag (KL), så kallad avtalssamverkan. Den kommun som är markerad med kursiv text
är uppdragstagare. Ett arbete pågår med att se över de äldre befintliga samverkansavtalen
exempelvis LSS-, familjerätt- och familjehemenheten för att nyttja möjligheten till extern
delegation.
Verksamhetsområde

Uppdrag

Kommuner

Förvaltningsövergripande

Socialchef

Förvaltningsövergripande

Verksamhetschef
stab- och
administration
Verksamhetschef
individ- och
familjeomsorg
Verksamhetschef
stöd och service
Verksamhetschef
vård och omsorg
boende
Verksamhetschef
vård och omsorg
övrigt
Socialt ansvarig
samordnare (SAS)
Alkohol- och
tobakshandläggni
ng

Förvaltningsövergripande
Förvaltningsövergripande
Förvaltningsövergripande
Förvaltningsövergripande
Stab- och administration
Stab- och administration

Individ- och
familjeomsorg
Individ- och
familjeomsorg

Individ- och
familjeomsorg
Justerandes sign

Enhetschef
biståndhandläggni
ng
Skuld/budgetrådgivning
och
dödsbohandläggni
ng
Familjehemsenheten

Extern
delegation

Bengtsfors och

Avtalssamverkan
enligt 9 kap 37 §
KL
Ja

Bengtsfors och

Ja

Nej

Bengtsfors och

Ja

Nej

Bengtsfors och

Ja

Nej

Bengtsfors och

Ja

Nej

Bengtsfors och

Ja

Nej

Bengtsfors och

Ja

Nej

Bengtsfors, Dals-Ed,
Färgelanda,
Mellerud, Säffle och
Åmål
Bengtsfors och

Ja

Nej

Ja

Nej

Bengtsfors, Dals-Ed,
Färgelanda,
Mellerud och Åmål

Ja

Nej

Bengtsfors, Dals-Ed,
Färgelanda,
Mellerud och Åmål

Nej

Nej

Mellerud
Mellerud
Mellerud
Mellerud
Mellerud
Mellerud
Mellerud

Mellerud

Utdragsbestyrkande
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Individ- och
familjeomsorg

Familjerättsenheten

Individ- och
familjeomsorg

LSS-enheten

Individ- och
familjeomsorg

Barnahus

Individ- och
familjeomsorg

Socialjour

Individ- och
familjeomsorg

Skyddat boende

Stöd och Service

Socialpsykiatri
personligt ombud

Vård och omsorg

Korttidsplatser
äldreomsorg

Bengtsfors, Dals-Ed,
Färgelanda,
Mellerud och Åmål
Bengtsfors, Dals-Ed,
Färgelanda,
Mellerud och Åmål
Bengtsfors, Dals-Ed,
Mellerud och Åmål

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Bengtsfors, Dals-Ed,
Färgelanda, Lysekil,
Mellerud, Munkedal,
Orust, Sotenäs,
Strömstad, Tanum,
Trollhättan,
Uddevalla,
Vänersborg och
Åmål
Bengtsfors, Dals-Ed,
Färgelanda,
Mellerud,
Trollhättan,
Vänersborg och
Åmål
Bengtsfors, Dals-Ed,
Färgelanda, Lysekil,
Mellerud, Munkedal,
Orust, Sotenäs,
Strömstad, Tanum,
Trollhättan,
Uddevalla,
Vänersborg och
Åmål
Bengtsfors, Dals-Ed,
Färgelanda,
Mellerud och Åmål

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden översänder redovisningen till
Kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att Socialnämnden bifaller detta.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

sida
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Dnr SN 2022/44

Redovisning av ej verkställda beslut rapporteringstillfälle 2
2022
Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut rapporteringstillfälle 2 2022.
Sammanfattning av ärendet
Ett beslut LSS 9 § 4 kontaktperson, den enskilde har tackat nej till erbjudande då enskilde och
anhöriga har önskemål om namngiven kontaktperson.
Ett beslut LSS 9 § 4 kontaktperson, den enskilde har tackat nej till erbjudande, vill ha fler
erbjudande.
Har inrapporterats till IVO den 28 april 2022.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda
beslut rapporteringstillfälle 2 2022.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att Socialnämnden bifaller detta.
Beslutet skickas till
• Kommunfullmäktige
• Revisorerna
• Socialchef

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Dnr SN 2022/4

Redovisning Socialförvaltningens systematiska
arbetsmiljöarbete
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärende
Socialchef redovisar socialförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete.
Beslutsunderlag
• Presentation
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att Socialnämnden bifaller detta.
Beslutet skickas till
Socialchef

Justerandes sign

sida
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§ 87

Rapporter från Socialnämndens ledamöter
Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämndens ordförande och ledamöterna rapporterar från sammanträden med mera.
- Eventuella initiativärenden och väckta frågor lyfts.
5 maj ordförande deltagit på KPR och KFR
17 maj ordförande deltagit på möte vid Samordningsförbundet Väst
22 maj ordförande deltagit på invigning av familjecentralen.
Beslutsunderlag
• Presentation
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att Socialnämnden bifaller detta.

Justerandes sign
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§ 88

Ledamotsinitiativärende angående personalomsättningen
inom Socialförvaltningen
Beslut
Socialnämnden ger Socialförvaltningen i uppdrag att bereda ärendet och redovisa senast på
nämndens sammanträde i augusti 2022.
Sammanfattning av ärendet
Eva Larsson (S) och Christine Andersson (S) väcker ett initiativärende, inskickat 2022-05-19,
och anför följande:
På Socialnämndens möte 2022-04-26 lyfte vi Socialdemokrater en farhåga kring ökad
personalomsättning inom Socialförvaltningen. De som vi kommer i kontakt med upplever att
efter att den nya sociala organisationen beslutats av Kommunfullmäktige i maj 2021 så har
villkoren för personal och vårdtagare försämrats. Med anledning av väckt fråga har vi fått en
skriftlig rapport av Socialchefen efter mötet som påstås ligga inom ramen för normal
personalomsättning i denna typ av verksamheter.
I det redovisade underlaget finner vi att personalomsättningen inom hemtjänsten (benämns
Vård och omsorg övrigt) varit 15,8% under perioden januari-april 2022, dvs 19 personer av
totalt 120 anställda har valt att sluta. 10 - 15% anges som normalt med källa Arbetsgivarverket.
Med de fakta som redovisats för årets fyra första månader menar vi Socialdemokrater att
Socialnämnden särskilt bör uppmärksamma det som händer och varför. Vi Socialdemokrater vill
att nämnden granskar och tar fram fakta kring hur personalomsättningen utvecklats historiskt
under perioden 2017 - 2022, där det innevarande år uttrycks i form av en prognos för hela
förvaltningen.
Vi Socialdemokrater hävdar bestämt att det finns ett klart samband mellan hur väl Melleruds
kommun lever upp till rollen och ryktet som attraktiv arbetsgivare och den servicenivå och bästa
bemötande som våra vårdtagare och övriga brukare inom kommunens socialtjänst har upplevt
sedan lång tid tillbaka. Det tar lång tid att bygga upp, men går ganska snabbt att riva ner under
paroller som ”att öka effektiviteten och kvalitén” samtidigt.
Det viktigaste är att vår Socialnämnd får fram en faktamässigt korrekt bild av hur
personalomsättningen inom Socialförvaltningen förändrats över tid.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden ger Socialförvaltningen i uppdrag att bereda
ärendet och redovisa senast på nämndens sammanträde i augusti 2022.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.
Beslutet skickas till
Socialchef

Justerandes sign
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§ 89

Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstepersoner
enligt gällande delegationsordning. Varje månad ska beslut som tagits
redovisas till Socialnämnden. Redovisningen innebär inte att Socialnämnden får fastställa eller
ompröva dessa beslut, däremot kan Socialnämnden återkalla delegationen.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Delegationsbeslut IFO april 2022
Delegationsbeslut VoO och LSS april 2022
Delegationsbeslut Alkohol april 2022
Beslut gällande Microbidrag 2022-03-29

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att Socialnämnden bifaller detta.

Justerandes sign
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§ 90

Anmälan
Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Varje månad redovisas handlingar som inkommit och bedöms relevanta
för Socialnämnden att få kännedom om. Handlingar inkomna under perioden
19 april 2022 – 16 maj 2022.
Beslutsunderlag
• KF § 58 2022 (1)
• FR Göteborg Dom 2022-04-21 (2)
• FR Göteborg Dom 2022-04-28 (3)
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att Socialnämnden bifaller detta.

Justerandes sign
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