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§ 128

Fastställande av dagordning
Beslut
Socialnämnden fastställer följande dagordning:
1.

Fastställande av dagordning

2.

Rapporter från socialförvaltningen

3.

Verksamhetsuppföljning för augusti 2022

4.

Ekonomiuppföljning för augusti 2022

5.

Delårsbokslut 2022 inklusive uppföljning av internkontroll

6.

Redovisning Socialförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete

7.

Redovisning ej verkställda beslut rapporteringstillfälle 3 2022

8.

Lägesrapport hållbar bemanning med heltid som norm

9.

Riktlinje för informationshantering

10. Socialnämndens dokumenthanteringsplan
11. Ledamotsinitiativ gällande utfall/fördelning inom försörjningsstöd
12. Ledamotsinitiativ gällande rån eller annan incident sett till arbetsmiljö för
hemvårdspersonal
13. Ledamotsinitiativ gällande IVOs delresultat av granskning av särskilda boenden för äldre
14. Revidering av Riktlinjer med anledning av ny lag om tobaksfria nikotinprodukter
15. Revidering av Tillsynsplan med anledning av ny lag om tobaksfria nikotinprodukter
16. Länsstyrelsens förslag kring andelstal för mottagande av nyanlända för 2023
17. Länsstyrelsens preliminära andelstal för mottagande av ensamkommande barn 2023
18. Rapporter från socialnämndens ledamöter
-

Eventuella initiativärenden och väckta frågor

19. Redovisning av delegationsbeslut
20. 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

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-09-19

§ 129

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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§ 131

sida
7

Dnr SN 2022/6

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-09-19

§ 132

sida
8

Dnr SN 2022/197

Delårsbokslut 2022 inklusive uppföljning av internkontroll
Beslut
Socialnämnden beslutar att:
1. godkänna redovisningen av delårsbokslut 2022.
2. överlämna delårsbokslutet till kommunfullmäktige.
Sammanfattning av ärende
Socialnämnden visar ett överskott gentemot budget om 4,9 miljoner kronor. Detta är en
förbättring jämfört med tidigare prognoser. En anledning till den förbättrade prognosen är att
förvaltningen nu när såpass stor del av året gått räknat in en större del av den buffert som
funnits för oförutsedda händelser samt en större del av de tilldelade statsmedlen i resultatet.
Verksamheten påverkas fortsatt av den pågående pandemin. Arbetet med socialnämndens mål
pågår och av nämndens mål förväntas uppnås vid till 75% mot slutet av året. Målet om att
minska genomsnittet för arbetad tid av timavlönade kommer inte nå upp helt mot uppsatt
målvärde, mycket pga. pandemin. Verksamhetens kvalitet har på många sätt förbättrats och
utvecklats under året.
Beslutsunderlag
• Bilaga 3 Delårsbokslut augusti 2022
• Bilaga 4 Internkontroll augusti 2022
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar att:
1. godkänna redovisningen av delårsbokslut 2022.
2. överlämna delårsbokslutet till kommunfullmäktige.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att Socialnämnden bifaller detta.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Revisorerna
Socialchef
Ekonomichef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-09-19

Dnr SN 2022/4

Redovisning Socialförvaltningens systematiska
arbetsmiljöarbete
Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärende
Socialchef redovisar socialförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete.
HR-konsult redovisar fysisk skyddsrond.
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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-09-19
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Dnr SN 2022/44

Redovisning ej verkställda beslut rapporteringstillfälle 3
2022
Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut rapporteringstillfälle 3 2022.
Sammanfattning av ärendet
Ett beslut Särskilt boende 4 kap 1 § SoL, den enskilde har tackat nej till 1:a erbjudandet.
Ett beslut Trygghetslarm 4 kap 1 § SoL, den enskilde har fått korttidsbeslut.
Ett beslut Särskilt boende 4 kap 1 § SoL, den enskilde har tackat nej till 1:a erbjudandet.
Ett beslut Särskilt boende 4 kap 1 § SoL, den enskilde har tackat nej till 1:a erbjudandet.
Ett beslut Särskilt boende 4 kap 1 § SoL, platsbrist. Den enskilde har kompenserande insats,
korttidsboende, under dröjsmålet.
Ett beslut LSS 9 § 9 Bostad i form av servicebostad, den enskilde har tackat nej till 1:a
erbjudandet.
Har inrapporterats till IVO den 30 augusti 2022.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda
beslut rapporteringstillfälle 3 2022.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att Socialnämnden bifaller detta.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Revisorerna
Socialchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-09-19
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Dnr SN 2022/196

Lägesrapport hållbar bemanning med heltid som norm
Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av lägesrapporten av införandet av riktlinjen ”Hållbar
bemannings med heltid som norm”.
Sammanfattning av ärende
I september kom nytt besked om att införandet av nytt personalsystem inte kommer att ske
under 2022. Förvaltningens ambition var att avvakta införandet av påverkansbar
schemaläggning för att ha möjlighet att införa det nya systemet. När detta nu dröjer kommer
arbetet åter starta upp med att implementera riktlinjerna för en hållbar bemanning med heltid
som norm ute i verksamheterna.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner redovisningen av lägesrapporten
av införandet av riktlinjen ”Hållbar bemannings med heltid som norm”.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att Socialnämnden bifaller detta.
Beslutet skickas till
Socialchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-09-19

§ 136

sida
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Dnr SN 2022/192

Riktlinje för informationshantering
Beslut
Socialnämnden beslutar att:
1. anta riktlinje för informationshantering enligt föreliggande förslag.
2. häva beslut SN § 13 2016, gällande riktlinje för behörighetstilldelning i
verksamhetssystemen.
3. häva beslut SN § 42 2016, gällande riktlinje för kontroll av åtkomst till personuppgifter,
loggkontroll.
Sammanfattning av ärendet
Syftet med en riktlinje för informationshantering är att på ett tydligt koncist sätt bidra till:
•
•
•
•

en ökad förståelse för vad offentlighetslagstiftningen innebär för verksamheten och mig som
medarbetare.
en ökad förståelse för hantering av personuppgifter.
en ökad förståelse kring hantering av e-post specifikt.
att skapa en lätthanterlig och ändamålsenlig struktur för hur information ska lagras på ett
rättssäkert och enhetligt sätt (med koppling till dokumenthanteringsplanen).

I förslaget har delar i dokumenthanteringsplanen flyttats över för att samla
informationshantering på ett ställe. Exempelvis hantering av personuppgifter, sekretess osv.
Finns två gamla riktlinjer Riktlinje för behörighetstilldelning i verksamhetssystemen SN § 13
2016 samt Riktlinje för kontroll av åtkomst till personuppgifter, loggkontroll - SN § 42 2016 som
egentligen innehållsmässigt är rutiner. Dessa har i förslaget fått två egna stycken för att ersätta
dessa ovan nämnda riktlinjer. Förslaget är förankrat med kommunledning, IT-chef,
kommunikatör och arkivarie.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse
• Bilaga 5 Riktlinje för informationshantering
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar att:
1. anta riktlinje för informationshantering enligt föreliggande förslag.
2. häva beslut SN § 13 2016, gällande riktlinje för behörighetstilldelning i
verksamhetssystemen.
3. häva beslut SN § 42 2016, gällande riktlinje för kontroll av åtkomst till personuppgifter,
loggkontroll.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att Socialnämnden bifaller detta.
Beslutet skickas till
Socialchef
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2022/195

Socialnämndens dokumenthanteringsplan
Beslut
Socialnämnden antar revidering av dokumenthanteringsplan enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning av ärende
Den främsta anledningen till revidering av Socialnämndens dokumenthanteringsplan är
arkivmyndighetens (Kommunstyrelsens) införande av e-arkiv för slutförvaring av dokument,
vilket kräver en digital hantering i verksamhetssystemet av alla de handlingar som ska bevaras.
Det läggs fram förslag på endel ändring av gallringstider, utifrån förändringar i SKR:s
gallringsråd. Några dokumenttyper har uppmärksammats att de saknats samt några har
tillkommit exempelvis utifrån Kommunstyrelsens nya Riktlinje för styrande dokument - KS § 130
2022.
Kommunarkivarie har påpekat en önskan kring ändrad klassificeringsstrukturen för
dokumenthanteringsplan i syfte att skapa en kommunövergripande struktur.
Dessa ändringar har nu gjorts. I förslaget har även vissa delar kring informationshantering som
tidigare fanns i dokumenthanteringsplanen flyttats till riktlinje för informationshantering i syfte
att samla detta på ett ställe. Exempelvis hantering av personuppgifter och sekretess.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse
• Bilaga 6 Socialnämndens dokumenthanteringsplan
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden antar revidering av dokumenthanteringsplan
enligt föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att Socialnämnden bifaller detta.
Beslutet skickas till
Socialchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2022/163

Ledamotsinitiativ gällande utfall/fördelning inom
försörjningsstöd
Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärende
Centerpartiet tillsammans med övriga i Nya majoriteten väckte på nämndens sammanträde i
juni, SN § 107/2022, frågor kring nuvarande fördelningen av försörjningsstöd mellan olika
faktorer.
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 individ och familjeomsorg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN
Socialnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-09-19
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Dnr SN 2022/165

Ledamotsinitiativ gällande rån eller annan incident sett till
arbetsmiljö för hemvårdspersonal
Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärende
Centerpartiet tillsammans med övriga i Nya majoriteten väckte på nämndens sammanträde i
juni, SN § 105/2022, 3 frågor med anledning av ett tilltag av hemtjänstbil i Örkelljunga
kommun.
1. Vilka rutiner finns inom Melleruds kommun?
2. Hur tränas personalen för liknande incidenter?
3. Vilka eventuella åtgärder kan komma behövas inom Socialförvaltningen?
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse
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

MELLERUDS KOMMUN
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Dnr SN 2022/190

Ledamotsinitiativ gällande IVOs delresultat av granskning
av särskilda boenden för äldre
Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärende
Ledamotsinitiativ har inkommit, SN § 125/2022, med önskemål om redovisning av delresultatet
av IVO:s tillsyn av medicinsk vård och behandling vid särskilda boende för äldre.
Delredovisningen visar resultatet på nationell nivå för kommunernas hälso- och sjukvård.
Tillsynen går vidare och under hösten 2022 och våren 2023 kommer IVO på fysiska besök till
samtliga kommuner som ingått i undersökningen då ingen av de granskade kommunerna klarar
sig utan att brister förekommer. Redovisningen ger en riktning på vad som kan vara brister och
var åtgärder behöver sättas in för att åtgärda bristerna.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse
• 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

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN
Socialnämnden
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Dnr SN 2022/193

Riktlinje med anledning av ny lag om tobaksfria
nikotinprodukter
Beslut
Socialnämnden antar reviderad riktlinje gällande serveringstillstånd, servering och försäljning av
folköl, försäljning av tobaksvaror, vissa receptfria läkemedel, e-cigaretter och
påfyllningsbehållare, Tobaksfria nikotinprodukter samt tillsyn av rökfria skolgårdar enligt
föreliggande förslag.
Sammanfattning av ärende
Dalslandskommunerna har tillsammans med Säffle kommun en gemensam organisation för
Riktlinjer enligt Alkohollagen (2010:1622), lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter
och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730). Riktlinjerna behöver
uppdateras på grund av ny lag som började gälla 1 augusti 2022, lag (2022:1257) om
tobaksfria nikotinprodukter. Ändringen/tillägget finns på sidan 16–17, Tobaksfria
nikotinprodukter i Gemensamma Riktlinjer.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse
• Bilaga 13 Riktlinje för serveringstillstånd, servering och försäljning av folköl, försäljning av
tobaksvaror m.fl.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden antar reviderad riktlinje gällande
serveringstillstånd, servering och försäljning av folköl, försäljning av tobaksvaror, vissa
receptfria läkemedel, e-cigaretter och påfyllningsbehållare, Tobaksfria nikotinprodukter samt
tillsyn av rökfria skolgårdar enligt föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att Socialnämnden bifaller detta.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef stab och administration
Alkohol- och tobaksenheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN
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Dnr SN 2022/194

Tillsynsplan med anledning av ny lag om tobaksfria
nikotinprodukter
Beslut
Socialnämnden antar reviderad tillsynsplan för Dalsland & Säffles Alkohol- och Tobaksenhet
enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning av ärende
Dalslandskommunerna har tillsammans med Säffle kommun en gemensam organisation för
tillsyn enligt Alkohollagen (2010:1622), lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter och
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730). Dessa lagar reglerar hur tillsynen
skall bedrivas. Dalsland & Säffles alkohol- och tobaksenhet presenterar här en reviderad
tillsynsplan för Dalslandskommunerna och Säffle kommun inom tillsynsansvaret, detta på grund
av ny lag som började gälla 1 augusti 2022, lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter.
Ändringen/tillägget finns på sidan sju, Tobaksfria nikotinprodukter i Tillsynsplanen.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse
• Bilaga 14 Tillsynsplan
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden antar reviderad tillsynsplan för Dalsland &
Säffles Alkohol- och Tobaksenhet enligt föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att Socialnämnden bifaller detta.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef stab och administration
Alkohol- och tobaksenheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2022/184

Länsstyrelsens förslag kring andelstal för mottagande av
nyanlända för 2023
Beslut
Socialnämnden ställer sig bakom Länsstyrelsens förslag på andelstal gällande Melleruds
Kommuns mottagande av nyanlända för 2023.
Sammanfattning av ärende
Länsstyrelsen har i uppdrag att fatta beslut om fördelning av antalet nyanlända som ska anvisas
till länets kommuner under ett kalenderår, så kallade kommuntal, enligt förordningen (2016:39)
om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Grunden för Länsstyrelsens
beslut om kommuntal är regeringens beslut om länstal och gällande kriterier enligt lagen om
mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning (2016:38). Migrationsverket har på
uppdrag av regeringen tagit fram ett förslag på hur många nyanlända som ska anvisas till varje
län, men regeringen har ännu inte fattat beslut. Först när regeringen beslutat om länstal kan
Länsstyrelsen besluta om kommuntal. Under förutsättning att regeringen beslutar enligt
Migrationsverkets förslag kommer länstalet för Västra Götalands län att vara 1391
anvisningsbara platser. Utifrån detta förslag till beslut har Länsstyrelsen tagit fram ett förslag till
kommuntal för 2023.
Förslaget kan komma att revideras beroende på regeringens beslut om länstal. Fram till 26
oktober har länets kommuner möjlighet att lämna synpunkter på förslaget och föreslå
omfördelningar av kommuntal mellan kommuner.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse
• Bilaga 7 Informationsbrev förslag till kommuntal 2023
• Bilaga 8 Migrationsverkets förslag på antal nyanlända som ska omfattas av anvisningar till
kommuner och fördelning på länsnivå för 2023
• Bilaga 9 Migrationsverkets Redogörelse för tillämpning av kriterier för fördelning av länstal
2023
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden ställer sig bakom Länsstyrelsens förslag på
andelstal gällande Melleruds Kommuns mottagande av nyanlända för 2023.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att Socialnämnden bifaller detta.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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Dnr SN 2022/188

Länsstyrelsens preliminära andelstal för mottagande av
ensamkommande barn 2023
Beslut
Socialnämnden ställer sig bakom Länsstyrelsens preliminära andelstal gällande Melleruds
Kommuns mottagande av ensamkommande barn för 2023.
Sammanfattning av ärende
I december kommer Migrationsverket att fatta beslut om anvisningsandelar för mottagande av
ensamkommande barn för 2023. Inför beslutet om andelstal har Länsstyrelsen i uppdrag att
dela Migrationsverkets preliminära andelstal med länets kommuner. Kommunerna har därefter
möjlighet att inkomma med önskemål till Länsstyrelsen om omfördelningar av andelstalen. De
kommuner som önskar genomföra omfördelningar behöver meddela Länsstyrelsen senast den 8
november.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse
• Bilaga 10 Informationsbrev om preliminära anvisningsandelar för mottagande av
ensamkommande barn 2023
• Bilaga 11 Preliminära anvisningsandelar för mottagande av ensamkommande barn 2023
• Bilaga 12 Migrationsverkets anvisningsmodell för ensamkommande barn
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden ställer sig bakom Länsstyrelsens preliminära
andelstal gällande Melleruds Kommuns mottagande av ensamkommande barn för 2023.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att Socialnämnden bifaller detta.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 145

Rapporter från Socialnämndens ledamöter
Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämndens ordförande och ledamöterna rapporterar från sammanträden med mera.
Ordförande informerar om Socialnämndens utskott den 13 september där Daniel Jensen, Karin
Nodin och Eva Larsson närvarade.
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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§ 146

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 augusti 2022
• Delegationsbeslut LSS och VoO augusti 2022
• Delegationsbeslut microbidrag 2022-09-05
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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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
23 augusti 2022 – 12 september 2022.
Beslutsunderlag
• FR Göteborg Dom 2022-08-23 (1)
• FR Göteborg Dom 2022-08-31 (2)
• FR Göteborg Dom 2022-09-08 (3)
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att Socialnämnden bifaller detta.
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