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Sammanträdesdatum

2022-09-02
Socialnämnden
Plats och tid

Nämndhuset, via Zoom, fredagen den 2 september 2022 kl 10.15 – 12.50, med
ajournering kl. 12.15 – 12.30.

Beslutande

Ledamöter

Krister Mc Carthy (S), Ordförande
Birgitta Alevård (V), 1:e vice ordförande
Margareta Tjärnlund (M), 2:e vice ordförande
May Andersson (S)
Christine Sprinzl (MP)
Maria Norberg (C)
Kenneth Lunneborg (SD) kl. 10.15 – 12.15
Agneta Jonsson (S)
Alexandra Viberg (M)
Tjänstgörande ersättare

Birgitta Wiklander (KD) tjänstgörande för Elina Visén (KD)
Närvarande ej tjänstgörande
ersättare

Ersättare

Camilla Nilsson (L) kl. 11.15 – 12.30
Sanna Bergman (V) kl. 10.15 – 12.30

Övriga närvarande

Pär Hägglund, biträdande förvaltningschef
Linda Ångman, nämndsekreterare
Elin Norell, förvaltningssekreterare kl. 10.15 – 12.15
Maritha Nordin, verksamhetschef kl. 10.15 – 11.30
Elisabeth Sjölander, verksamhetschef kl. 10.15 – 11.30
Eva Forslöf, verksamhetschef kl. 10.15 – 11.30
Jens Hallner, verksamhetschef kl. 10.30 – 11.30
Hannah Lindman, verksamhetsutvecklare kl. 10.15 – 12.05
Marion Viberg, controller kl. 11.00 – 11.30

Justerare

Margareta Tjärnlund (M)

Justeringens plats och tid

Sessionssalen, Nämndhuset, 2022-09-06

Underskrifter
Sekreterare

Ordförande

Justerare

Paragrafer

Linda Ångman

Krister Mc Carthy

Margareta Tjärnlund (M)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2022-09-02

Datum då anslaget sätts upp

2022-09-07

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen

Underskrift

Justerandes sign

Datum då anslaget tas ned

Linda Ångman, sekreterare
Utdragsbestyrkande

2022-09-28
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Socialnämnden
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Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-09-02
Socialnämnden

§ 73

Dnr 24874

Val av justerare
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att utse Margareta Tjärnlund (M) att justera protokollet, samt
att protokollet justeras den 6 september 2022 klockan 13.00.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-09-02
Socialnämnden

§ 74

Dnr 24875

Godkännande av dagordning
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna dagordningen för dagens sammanträde.
Bakgrund
Ordförande går igenom upprättad dagordning.
Ärende § 86, Uppdrag till förvaltningen, tillkommer.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningen, dagordning 2022-08-30.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-09-02
Socialnämnden

§ 75

Dnr 2022-000113 1.1.3.1

Informationsärenden 2022
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
Bakgrund
Socialnämnden har fått ta del av följande informationspunkter:
Information om nuläget inom hemtjänsten – Maritha Nordin,
verksamhetschef.
Information om sommaren – Maritha Nordin, verksamhetschef, Eva Forslöf,
verksamhetschef, Elisabeth Sjölander, verksamhetschef, Jens Hallner,
verksamhetschef och Pär Hägglund, biträdande förvaltningschef.
Informationsföredragning om ärende Budgetuppföljning 2022 – Marion
Wiberg, controller och Pär Hägglund, biträdande förvaltningschef.
Informationsföredragning om ärende Bruttolista för internkontroll 2023 –
Pär Hägglund, biträdande förvaltningschef.
Informationsföredragning om ärende Ändringar i Delegationsordning
Socialnämnden 2022 – Pär Hägglund, biträdande förvaltningschef.
Pär Hägglund, biträdande förvaltningschef, informerade om följande:
•

Arbetet med heltidsinförandet.

•

Hanteringen av utökad grundbemanning – Förvaltningen kommer att
ta tillvara på duktiga medarbetare i arbetet med utökad
grundbemanning även om alla av dem inte har formell utbildning.

•

Välkomnar en ny verksamhetsutvecklare med utredningsinriktning,
Hannah Lindman. Hon kommer att kolla hur det ser ut inom
hemtjänsten.

______

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-09-02
Socialnämnden

§ 76

Dnr 2022-000003 1.1.3.1

Budgetuppföljning 2022
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att lägga budgetuppföljning juli 2022 till handlingarna.
Bakgrund
Socialnämnden redovisar ett underskott på -19,2 mnkr per sista juli.
Intäkterna är 1,8 mnkr högre än budgeterat, medans kostnaderna överskrider
budgeten med 21,0 mnkr. Bland intäkterna avviker erhållna bidrag, som
främst består av sjuklönekompensation från Försäkringskassan till följd av
Covid-19. När det gäller kostnaderna så är det främst personalkostnader och
övriga kostnader som avviker från budget.
Kostnaderna överskrider budget med totalt -21,0 mnkr. Avvikelser finns
inom flera kostnadsslag, dock avviker personalkostnader och övriga
kostnader mest med -8,4 mnkr vardera. Även köp av huvudverksamhet
avviker, med ett utfall 3,2 mnkr högre än budgeterat och ekonomiskt bistånd
avviker med -0,7 mnkr.
Övriga kostnader innehåller bland annat kostnader för
förbrukningsinventarier och förbruknings-material,
transportmedelskostnader (leasingavgift, drivmedel, reparationer etc.), larm-,
lås- och systemkostnader, konsulttjänster med mera. Varav flera av dem
avviker negativt mot budget. En av de största avvikande posterna är högre
utfall än budget för arbets- och skyddskläder, där främst väldigt höga
kostnader för Textilia sticker ut.
När det gäller personalkostnaderna visar några verksamhetsområden
överskott och andra underskott.
Avvikelsen när det gäller köp av huvudverksamhet beror främst på högre
kostnader för externa placeringar inom funktionsstöd, samt högre
sjuklönekostnader inom personlig assistans.
Ekonomiskt bistånd avviker p.g.a. högre utbetalningar än budgeterat. Dock
är avvikelsen lägre än det belopp som lyftes ut från
försörjningsstödsbudgeten och fördes över till arbetslivsnämnden för att

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-09-02
Socialnämnden

§ 76. Fort

stärka möjligheterna att skapa sysselsättning för de som står långt från
arbetsmarknaden.
Intäkterna avviker positivt mot budget med motsvarande 1,8 mnkr för
perioden. Avvikelserna finns inom erhållna bidrag där
sjuklönekompensationen från Försäkringskassan bidrar med 4,8 mnkr, som
inte budgeterats för under 2022. Negativa avvikelser finns när det gäller
ersättning från Migrationsverket.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningen, Budgetuppföljning juli 2022.
Socialförvaltningen, Uppföljning volymökningar juli 2022.
______

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-09-02
Socialnämnden

§ 77

Dnr 2022-000104 1.1.1.2

Revisionsrapport - Granskning av äldreboendeplatser
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att anta Yttrande – Granskning av äldreboendeplatser, daterad 2022-08-17
som socialnämndens svar på revisionens skrivelse.
Bakgrund
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av
nämndens arbete med att säkerställa tillgång till platser i särskilt boende för
äldre. Revisionen noterar att det finns relativt många ej verkställda beslut
avseende särskilt boende för äldre. Revisionen påpekar att det är viktigt att
ha en god framförhållning och en väl framarbetad strategi för att kunna
tillgodose äldres behov av boende, vård och omsorg.
Syftet med granskning har varit att bedöma om socialnämnden bedriver ett
ändamålsenligt arbete för att tillgodose behovet av platser i särskilda
boenden för äldre.
Revisionens sammanfattande bedömning efter granskningen är att nämnden
delvis bedriver ett ändamålsenligt arbete för att tillgodose behovet av
särskilda boendeplatser. De bedömer att det strategiska arbetet behöver
stärkas för att säkerställa framtida behov av platser och lämnar några
rekommendationer på åtgärder till nämnden.
Av nämndens svar bör framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas och
när de beräknas vara genomförda.
Socialt perspektiv
Den sociala situationen påverkas sannolikt för äldre som är i behov av
särskilt boende, om ansökt och beviljat bistånd inte kan verkställas.
Ekologiskt perspektiv
Beslutet bedöms inte påverka det ekologiska perspektivet.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Beslutet påverkar det ekonomiska perspektivet för nämnden utifrån att
nämnden, i brist på särskilda boendeplatser för de äldre som sökt och
beviljats sådan, behöver erbjuda andra insatser istället. Dessa insatser kan i
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-09-02
Socialnämnden

§ 77. Fort

vissa fall ha en högre kostnad än ett särskilt boende. Därutöver finns en risk
att nämnden tilldöms vite för att beviljat bistånd inte verkställts inom
angiven maximal tid som gäller för verkställigheten.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2022-08-29.
Socialförvaltningen, Yttrande - Granskning av äldreboendeplatser.
KPMG, Revisionsrapport - Granskning av äldreboendeplatser.
______

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-09-02
Socialnämnden

§ 78

Dnr 2022-000146 3.7.2.0

Överflyttning av ansvaret för mottagande av
ensamkommande flyktingbarn till Ånge kommun
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att ansvaret för mottagande av ensamkommande flyktingbarn skall överföras
till Ånge kommun,
att uppdra till förvaltningschefen att teckna avtal med Ånge kommun enligt
de i tjänsteskrivelsen angivna riktlinjerna,
att delge Socialnämnden i Ånge kommun beslutet, samt
att delge länsstyrelsen/ politikerplattformen beslutet.
Yrkanden
Krister Mc Carthy (S) yrkar på tillägg av ytterligare två att-satser: att delge
Socialnämnden i Ånge kommun beslutet, samt att delge länsstyrelsen/
politikerplattformen beslutet.
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare bifaller.
Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger ett förslag till beslut; liggande förslag
med tillägg av två att-satser.
Ordförande finner att Socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Bakgrund
Kommunerna i länet har under ett antal år samarbetet kring mottagandet av
ensamkommande flyktingbarn (EKB) innebärande att Ånge kommun haft
ansvaret för att ta emot och stödja barnen. Ånge kommun har för det byggt
upp en speciell organisation.
Härnösands kommun är den enda kommun i länet som inte medverkat i det
länssamarbetet, utan själv tagit emot de barn som anvisats till Härnösands
kommun. Detta har hanterats av ordinarie resurser inom individ-och
familjeomsorgen.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2022-09-02
Socialnämnden

§ 78. Fort

Härnösands kommuns mottagande har varit på en låg nivå, dvs få barn har
fördelats till kommunen. Detta hänger i huvudsak samman med att
mottagandet av ensamkommande barn i Sverige har minskat kraftigt under
de senaste åren, sedan den stora ”piken” 2015. För närvarande finns två barn
placerade under Härnösands kommuns ansvar.
I dialogen mellan länets socialchefer kring vilken områden som samverkan
kan ske mellan kommunerna, har Ånge åter aktualiserat frågan om inte också
Härnösands kommun kan ansluta sig till det gemensamma mottagandet av
EKB.
Förslag till beslut
Undertecknad föreslår att nämnden beslutar föra över ansvaret för
mottagande av ensamkommande flyktingbarn till Ånge kommun. Ett avtal
tecknas med Ånge kommun om detta.
Ett överförande av ansvaret för EKB till Ånge skulle innebära att för de nya
barn som anvisas tar Ånge ansvar för mottagandet. De barn som idag är
under Härnösands ansvar, kvarstår som ett ansvar för Härnösands kommun.
De statliga statsbidragen för mottagandet av EKB fördelas enligt följande:
•

Grundersättningen på 500 tkr som varje kommun erhåller fortsätter
att gå till Härnösands kommun.

•

Dygnsersättningen för placerade barn går till Ånge kommun.

Överföringen av EKB till Ånge kommun bör ske den 1 oktober 2022, eller
annat datum under hösten som Ånge kommun föreslår.
Avtalet skall innehålla ovan angivna förutsättningar, gälla tillsvidare med
förslagsvis mellan 6 - 9 månaders möjlighet till uppsägning av respektive
part.
Vid eventuellt underskott i EKB verksamheten för Ånge kommun har Ånge
rätt att begära ersättning för att täcka underskottet. Det skall i så fall fördelas
mellan länets sju kommuner i relation till befolkningsmängd.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2022-08-23.
______
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-09-02
Socialnämnden

§ 79

Dnr 2022-000124 1.2.3.2

Bruttolista för internkontroll 2023
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att lägga informationen om bruttolista för internkontroll 2023 till
handlingarna.
Yrkanden
Krister Mc Carthy (S) yrkar på att den av socialförvaltningen föreslagna attsatsen: att anta bruttolista över identifierade risker inför prioritering och
beslut om internkontrollplan för Socialnämnden, ersätts av att-satsen: att
lägga informationen om bruttolista för internkontroll 2023 till handlingarna.
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare bifaller.
Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger ett förslag till beslut, enligt yrkande.
Ordförande finner att Socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Bakgrund
God internkontroll är en förutsättning för att bedriva en effektiv och säker
verksamhet och är ett led i den ordinarie verksamhetsstyrningen.
Internkontroll handlar om att säkerställa att de kommunala målen uppfylls.
Risker som inverkar på detta ska elimineras, minskas eller accepteras.
Viktigt är också att ta hänsyn till vilka konsekvenser riskerna kan leda till.
Identifierade risker dokumenteras löpande i Bruttolista för internkontroll.
När risker har identifierats värderas de och kopplas till kontrollmoment. För
att skapa delaktighet och involvera den politiska nivån i processen på ett
tidigt stadium tas bruttolistan upp till beslut i nämnd/ styrelse under hösten
innan verksamhetsplanen för nästa år antas.
Socialt perspektiv
Medborgarna ska känna sig trygga med att en god internkontroll genomförs
för att bedriva en effektiv och säker verksamhet.
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Sammanträdesdatum

2022-09-02
Socialnämnden

§ 79. Fort

Ekologiskt perspektiv
Inget direkt ekologiskt perspektiv.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Säkerställer att Socialförvaltningens resurser används korrekt och
ändamålsenligt.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2022-06-20.
Socialförvaltningen, Bilaga - Bruttolista för internkontroll 2023.
______
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Sammanträdesdatum

2022-09-02
Socialnämnden

§ 80

Dnr 2022-000001 1.1.3.1

Ej verkställda gynnande beslut 2022
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut, samt
att rapporten delges kommunfullmäktige och revisionen för kännedom.
Bakgrund
Socialnämnden är skyldig att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO,
och kommunens revisorer rapportera alla gynnande beslut som inte har
verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Skyldigheten att
rapportera framgår i 16 kap. 6 f-g §§ socialtjänstlagen (SoL) och 28 f-g §§
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Följande beslut ska rapporteras en gång per kvartal:
•

Alla gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från
dagen för respektive beslut.

•

Alla gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre
månader efter det att verkställigheten avbröts.

Rapportering ska ske även om inte finns några ej verkställda beslut.
Socialnämnden ska fortsätta att rapportera ett ej verkställt beslut fram till att
beslutet är verkställt eller avslutat av annan anledning.
Följande beslut ska rapporteras löpande:
•

Ett beslut som har verkställts och som tidigare rapporterats som ej
verkställt.

•

Ärenden som har avslutats av annan anledning.

Socialnämnden skall till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur
många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts inom tre
månader från dagen för respektive beslut. Nämnden skall vidare ange vilka
typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från
dagen för respektive beslut.
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Sammanträdesdatum

2022-09-02
Socialnämnden

§ 80. Fort

Socialnämnden skall till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur
många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom
tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Nämnden skall vidare
ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har
förflutit från dagen för respektive beslut. Rapportering skall ske en gång per
kvartal.
Biståndsenheten har följande att rapportera:
Denna period finns det 43 ej verkställda gynnande beslut att rapportera. Det
är 11 beslut om särskilt boende äldre, 2 beslut om Bostad med särskild
service-servicebostad, 6 beslut om Bostad med särskild service, gruppbostad,
10 beslut om kontaktperson LSS, 4 beslut om kontaktperson SoL, 6 beslut
om ledsagarservice LSS, 1 beslut om ledsagarservice SoL, 2 beslut om
avlösarservice LSS samt 1 beslut om korttidsvistelse i familjehem LSS.
Barn- och familjeenheten har inget att rapportera.
Ekonomi- och vuxenenheten har inget att rapportera.
Socialt perspektiv
Socialt perspektiv är att personer i behov av vård och omsorg har lagstadgad
rätt att få den hjälp och det stöd de behöver från kommunen. Beslut om
bistånd enligt Socialtjänstlagen eller insats enligt Lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade gäller omedelbart. Det innebär att beslut om
bistånd eller insats också ska verkställas direkt.
Ekologiskt perspektiv
Inget direkt ekologiskt perspektiv.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Ekonomiskt perspektiv är att konsekvenser i form av vite kan ske. Juridiskt
perspektiv är att ytterst stärka rättssäkerheten för den enskilde som har
beviljats bistånd.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2022-08-22.
Socialförvaltningen - Bilaga 1 - Rapport av ej verkställda gynnande beslut
andra kvartalet 2022 Biståndsenheten.
______
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2022-09-02
Socialnämnden

§ 81

Dnr 2022-000059 1.1.3.1

Socialnämndens verksamhetsbesök 2022
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna föreslagna verksamhetsbesök för hösten 2022.
Bakgrund
Socialnämnden beslutade den 24 februari 2011 att verksamhetsbesök ska
genomföras av ledamöter och ersättare. Riktlinjer för verksamhetsbesök
antogs den 26 mars 2015 socialnämnden.
Verksamhetsbesök genomförs av Socialnämndens ledamöter och ersättare.
Besöken är ett led i Socialnämndens uppföljning av nämndens verksamhet.
Erfarenheterna från besöken bör användas i det fortsatta arbetet med
kvalitetssäkring.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2022-08-18.
Socialförvaltningen, Bilaga - Verksamhetsbesök 2022 - Ansvar och
besöksområden.
______
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Socialnämnden

§ 82

Dnr 2021-000217 1.1.3.1

Ändringar i Delegationsordning Socialnämnden 2022
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att anta den 2022-08-16 reviderade versionen av Delegationsordning för
Socialnämnden.
Bakgrund
Socialnämnden fattade beslut om en ny delegationsordning i juni 2019, och
dokumentet Delegationsordning för Socialnämnden började gälla den 1 juli
2019. Delegationsordningen reviderades senast efter beslut av
Socialnämnden den 23 juni 2022.
Det har nu uppkommit ett behov av revidering i delegationsordningen
gällande ändring av delegat.
Ändringar som gjorts vid revidering
Följande ändringar har gjorts i den nu reviderade upplagan av
Delegationsordning för Socialnämnden:

Justerandes sign

•

Under avsnitt 5.3, Stöd till äldre och personer med
funktionsnedsättning, Nummer 5.3.1 punkt 2a, Beslut om bistånd i
form av: Särskild boendeform eller bostad med särskild service. I
kommunens egna boenden eller där kommunen har ramavtal, har
delegat ändrats från Biståndshandläggare i samråd med Enhetschef
till Enhetschef.

•

Under avsnitt 6, Stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS,
Nummer 6.9, punkt 1, Beslut om boende i bostad med särskild
service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför
föräldrahemmet. I kommunens egna boenden eller där kommunen
har ramavtal, har delegat ändrats från Biståndshandläggare i samråd
med Enhetschef till Enhetschef.

•

Under avsnitt 6, Stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS,
Nummer 6.10, Beslut om bostad med särskild service eller annan
särskilt anpassad bostad, för vuxna. punkt 1, I kommunens egna
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Socialnämnden

§ 82. Fort

boenden eller där kommunen har ramavtal, har delegat ändrats från
Biståndshandläggare i samråd med Enhetschef till Enhetschef.
Socialt perspektiv
För att skydda den personliga integriteten för de personer som
socialnämndens beslut berör är det viktigt att besluten fattas i rätt tid och på
rätt nivå i organisationen.
Ekologiskt perspektiv
Finns inget ekologiskt perspektiv.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Ärenden som beslutas av utskott eller nämnd kräver omfattande
handläggning och beredning. Om socialnämnden delegerar beslutanderätten
till tjänsteman i de ärenden där det är möjligt innebär det en besparing i
arbetstid för både tjänstemän och politiker. Detta får förstås inte ske på
bekostnad av rättssäkerhet.
Felaktiga beslut kan inom socialnämndens områden få allvarliga
konsekvenser. För att säkerställa rättssäkerhet och en god kvalitet på beslut
är det viktigt att delegationsordningen är riktig och att beslut fattas på rätt
nivå.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2022-08-16.
Delegationsordning för Socialnämnden med spårbara ändringar vid
revidering 202208.
______
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§ 83

Dnr 2021-000215 1.1.3.1

Anmälan av delegationsbeslut 2022
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbesluten.
Bakgrund
Aktuella listor över delegationsbeslut har gått ut till socialnämnden i
handlingarna inför dagens möte.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningen, listor delegationsbeslut numrerade 1–5.
______
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§ 84

Dnr 2021-000216 1.1.3.1

Attestantförteckning 2022
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av attestantförteckningarna.
Bakgrund
Aktuella attestantförteckningar har gått ut till socialnämnden i handlingarna
inför dagens möte.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningen, Attestantförteckning 2022-06-14.
Socialförvaltningen, Attestantförteckning 2022-06-23.
Socialförvaltningen, Attestantförteckning 2022-06-28.
Socialförvaltningen, Attestantförteckning 2022-08-15.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

20(22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-09-02
Socialnämnden

§ 85

Dnr 24876

Skrivelser, meddelanden, beslut
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att skrivelser, meddelanden och beslut anmäls och läggs till handlingarna.
Beslutsunderlag
2208 - Planering socialnämnden 2022.
Meddelande från styrelsen - Förlängd rekommendation kunskapsstyrning
Socialtjänst 2024, 2022-06-10.
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2022-06-20 § 69 Mål, budget och
skattesats 2023.
Sammanställning av inkomna synpunkter Infracontrol januari - juni 2022.
Väntelista 202206.
______
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§ 86

Dnr 24877

Uppdrag till Socialförvaltningen
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att uppdra till socialförvaltningen att återkomma till nästa
nämndsammanträde med en redovisning och ett förslag att stärka och
kompensera för de ökade livsmedelskostnaderna där behov finns för de som
i dag behöver ekonomiskt bistånd för sitt uppehälle.
______
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