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§ 75 Dnr 2022-000106 700 

Parentation och tyst minut för ledamot Kerstin 
Haraldsson (C)- Extra ärende 

 

Strax efter uppropet till dagens sammanträde 2022-05-31 hålls en 

parentation med tänt ljus och en tyst minut för ledamot Kerstin Haraldsson 

(C). 
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§ 76 Dnr 2022-000014 006 

Fastställande av dagordning 

 

Beslut 

Ärendet ”Förslag till ändringar av Socialnämndens riktlinjer för ekonomiskt 

bistånd” flyttas från plats 19 till plats 9 i dagordningen. 

________________ 

Exp: Akten 
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§ 77 Dnr 2022-000001 006 

Val av justerare och tid för justering- 2022 

 

Beslut 

Malin Månsson (S) utses att jämte ordförande Therese Åberg (M) justera 

dagens protokoll. Justering sker digitalt tisdag 2022-06-07 kl. 17.00.  

________________ 

Exp: Akten 
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§ 78 Dnr 2022-000011 751 

Individärenden 2022- SEKRETESS 
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§ 79 Dnr 2022-000070 704 

Ekonomisk uppföljning, tertial 1 2022 

Ärendet föredras av förvaltningschef Birgitta Ratcovich och ekonom Anna 

Lindén. Verksamhetschef Jessica Masmanidou finns med och svarar på 

frågor. 

 

Sammanfattning  

Socialnämndens prognos visar ett underskott med 13 152 tkr inkl 

balanskontot för ensamkommande barn. Genomgång av framtida kostnader 

och intäkter visar på ett överskott på balanskontot för ensamkommande barn. 

Detta innebär att 9 140 tkr överförts till socialnämndens prognos.  

Socialnämndens ansvarsområde består till största delen av lagstyrd 

verksamhet. Det prognosticerade underskottet (exklusive överföringen från 

balanskontot) beroende på placeringskostnader gällande barn och unga, 

vuxna, personlig assistans samt personalkostnader. 

 

Avvikelse 

Individ och familjeomsorgen 

Prognosen ger ett underskott på 13 894 tkr. Underskottet härrör från 

kostnader för köp av vård till barn och vuxna samt ekonomiskt bistånd som 

sammanlagt ger ett underskott på 14 921 tkr, varav placeringskostnader 

vuxna samt utbetalning av ekonomiskt bistånd är de största posterna. 

Personalkostnader ger ett underskott med 519 tkr.  

Funktionsstöd 

Funktionsstöd har ett totalt prognosticerat underskott med 9 642 tkr. 

Underskottet beror på kostnader för Köp verksamhet, dvs externa 

placeringar, volymökning inom personlig assistans och personalkostnader. 

Personalkostnader ger ett underskott med 5 713 tkr varav personlig assistans 

visar 1 500 tkr.  

Vårdtyngden (nivåbedömningarna i LOV) har ökat samt antal personer med 

behov av boende med särskild service har ökat.  

 

Åtgärder 

Förvaltningen arbetar ständigt med aktivt förbättrings/förändringsarbete för 

att hålla god kvalitet för våra medborgare, men också för att arbeta effektivt 
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med de resurser vi är tilldelade. Åtgärdslistan är aktiverad och påbörjad med 

olika tidsintervall och frekvens. 

- Aktivt arbete med resursfördelning inom kortidsverksamheten samt 

sysselsättningen. 

- Aktivt arbete med bemanningsplanering. 

- Jourfamiljehem som alternativ till akuta HVB-placeringar. 

- Förstärkt riktade insatser mot misstänkt bidragsfusk för att förebygga och 

förhindra att ekonomiskt bistånd utbetalas på felaktiga grunder genom 

systematiska kontroller. 

-Besparingsförslag är att dra ned på bemanning för fritidsaktiviteter och 

semesterresor för brukarna i våra bostäder, vilket skulle innebära en 

sänkning av kvalitet. Aktiviteter som under pandemin ej varit möjliga på 

grund av restriktioner. 

-Samverkan behöver utökas med skolorna och internt i förvaltningen för att 

ge rätt stöd i ett tidigare skede. 

- Våld i nära relation samt brottsoffer; hitta andra lösningar på ärenden som 

har en lägre grad av risk. Kontakter med hyresvärdar i grannkommunerna för 

skyddsboende. 

-Den reform som Arbetsförmedlingen genomgått och fortfarande befinner 

sig i har inneburit att istället för att samverka med enbart en myndighet, AF, 

krävs dessutom samverkan med 13 olika fristående aktörer i Ronneby 

kommun.  

 

Ekonomisk effekt av tidigare åtgärder 

- Sammanslagning av chef i beredskap mellan vård-och 

omsorgsförvaltningen samt socialförvaltningens Funktionsstöd. Verkställt 

fr.o.m. 1 april. 

-Avveckling/utveckling av befintliga boenden med särskild service. 

-Samverkan behöver utökas med skolorna och internt i förvaltningen för att 

ge rätt stöd i ett tidigare skede. 

-Personal minus 600 tkr. Enheten har valt att anställa personal på de % som 

personal är föräldralediga. Detta har gett ett positivt resultat på 

arbetsresultatet för främst mottagning och utredningsgruppen där vi idag har 

färre placeringar då den erfarna personalen har mer tid att kunna utreda 

familjer och sätta in rätt stöd för att förhindra en placering.  
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Arbetsmarknad- och Integrationsenheten 

Verksamheten överflyttades i sin helhet till Socialnämndens ansvar fr.o.m.    

1 januari 2022. I fullmäktiges antagna budget 2022/23 beslutades att 

Arbetsmarknad- och Integrationsenheten ska minska sina kostnader med      

1 500 tkr. Socialnämnden har behandlat förslag till besparing under vårens 

sammanträden. Det senaste förslaget om att återäska medlen hanteras på 

fullmäktige den 25 maj. Av dessa skäl har nämnden inte fattat beslut om 

internbudget för verksamheten ännu utan kommer att göra det i juni. 

Det ekonomiska utfallet för enheten tyder på en positiv prognos.      

Bedömning 

Kostnaderna för utbetalning av ekonomiskt bistånd visar en marginell 

ökning. En anledning till detta är minskade inkomster hos 

försörjningsstödstagarna. Många har förbrukat sina ersättningsdagar med 

aktivitetsstöd och får inte längre ersättning via Arbetsförmedlingen. Ändrade 

riktlinjer hos Försäkringskassan har försvårat för vissa föräldrar att få 

bostadsbidrag och underhållsstöd. Detta gäller de individer som är gifta men 

där maken/makan väntar på uppehållstillstånd och inte befinner sig i Sverige. 

I dessa fall kompenserar vi med ekonomiskt bistånd, i enlighet med 

rättspraxis. Det kraftigt höjda elpriset är också en faktor som påverkar 

storleken på det utbetalda ekonomiska biståndet. Missbruket bland unga 

vuxna har ökat markant och flera är i behov av behandling. I flera fall är 

missbruket så problematiskt att det inte går att behandla i öppenvård. Därav 

ökade kostnader för placeringar.  

Under årets första månader hade vi fortsatt omfattning av Covid smitta. 

Detta har påverkat personalkostnaderna negativt inom Funktionsstöd. Vi har 

fullföljt och verkställt nedläggning av en gruppbostad med fyra platser. Vi 

kommer inte uppnå helårseffekt detta året. Samtidigt med nedläggningen har 

vi fått volymökningar vilket inneburit utökning av platser i servicebostad.      

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta godkänna tertial 1 uppföljning.      

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M), Malin Månsson (S), Birgitta 

Lagerlund (M), Mia Persson (MP), Marianne Lundkvist (L), Martin 

Johansson (S), Anna Carlbrant (-), Eva Kihlström-Widstrand (SD), Nicolas 

Westrup (SD) och Pia Zickbauer Svabre (S). 
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Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma.      

      

Beslut 

Socialnämnden beslutar godkänna tertial 1 uppföljning.  

Protokollsanteckning 

Förvaltningen fortsätter med förändringsarbetet för att effektivisera 

verksamheten. Det finns ett fåtal individer med exceptionellt höga kostnader 

som påverkar budgeten negativt. Sesams verksamhet ska prioriteras. 

________________ 

Bilaga 1: Ekonomisk uppföljning, Tertial 1 2022 

 

Exp: Akten 
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§ 80 Dnr 2022-000032 700 

Internkontroll 2022 

Ärendet föredras av kvalitetsutvecklare Linda Holmberg. 

 

Sammanfattning  

I enlighet med beslutad internkontrollplan för 2022 har två kontrollmoment 

följts upp under maj 2022.  

 

Den ena risken finns inom funktionsstöd och handlar om risk för att 

handlingsplaner kopplade till skyddsåtgärder ej följs upp. Kontrollmomentet 

som följts upp är: Kontroll om uppföljning av handlingsplan är utförd, 

genom att ställa frågan till enhetscheferna på funktionsstöd om detta görs. 

Kontrollen visar på ej väsentlig avvikelse. Förbättrande åtgärder har ändå 

identifierats och planerats. 

 

Den andra risken finns inom individ- och familjeomsorg och handlar om risk 

för att medarbetare utsätts för hot- och risksituationer utifrån att inte 

rutinerna följs. Kontrollmomentet som följts upp är: Kontroll av att rutinen 

följs vid hembesök, genom stickprov. Kontrollen visar på väsentlig avvikelse 

och åtgärder har identifierats och planerats.  

 

Se analys och åtgärder i bilaga Internkontroll uppföljning - Period 1 

2022_SN.      

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att godkänna uppföljningsrapporten för 

internkontroll, period 1.      

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M) och Malin Månsson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma.      
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Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna uppföljningsrapporten för 

internkontroll, period 1. 

________________ 

Bilaga 2: Internkontroll uppföljning - Period 1 2022_SN 

 

Exp: Akten 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14(31) 
2022-05-31  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 81 Dnr 2022-000095 700 

Måluppfyllelse T1, måluppföljning 2022 

Ärendet föredras av kvalitetsutvecklare Linda Holmberg. 

 

Sammanfattning  

Socialnämnden har beslutat om nio indikatorer. En indikator har följt med 

Arbetsmarknadsenheten från Kommunstyrelsen. Av de tio indikatorerna är 

tre inte är mätbara förrän vid bokslutet. Av de resterande sju indikatorerna är 

två uppfyllda, tre är delvis uppfyllda och två är inte uppfyllda. Läs 

analyserna i bilaga 1 Måluppfyllelse uppföljning – T1 2022_SN.        

Socialnämnden har ett uppdrag beslutat i budget:  

 

”Uppdra till Socialförvaltningen att förebyggande teamet lägger mer tid på 

att kvällstid finnas ute i ungdomsmiljöer.” 

 

Läs analys i bilaga 2 Uppdrag beslutat i budget uppföljning - T1 2022_SN.      

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att godkänna uppföljningsrapporter för 

måluppfyllelse T1 och uppdraget beslutat i budget. 

      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M), Malin Månsson (S) och Mia 

Persson (MP). 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma.      

      

Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna uppföljningsrapporter för 

måluppfyllelse T1 och uppdraget beslutat i budget. 

________________ 
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Bilaga 3-4:  Måluppfyllelse uppföljning – T1 2022_SN 

Uppdrag beslutat i budget uppföljning - T1 2022_SN 

Exp: Akten 
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§ 82 Dnr 2022-000096 700 

Fortsatt dialog mål 2023-2024 

Ärendet föredras av kvalitetsutvecklare Linda Holmberg. 

 

Sammanfattning  

Med powerpoint-presentationen Målarbete 2023-2024 Socialnämnden, 

Sammanställning av workshop 2022-04-26 & socialförvaltningens fortsatta 

arbete samt bilagan Förslag mål och indikatorer 2023-2024 som grund förs 

en fortsatt dialog om målarbetet för 2023-2024.      

           

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M), Malin Månsson (S), 

Magnus Björk (S), Martin Johansson (S), Mia Persson (MP) och Thomas 

Svensson (S). 

      

Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Underlag: Förslag mål och indikatorer 2023-2024 

 

Exp: Akten 
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§ 83 Dnr 2022-000100 700 

Covid-bevis vid nyanställning- Risk- och 
konsekvensanalys 

Ärendet föredras av verksamhetschef Jessica Masmanidou. 

 

Sammanfattning  

På Personalutskottet 2022-01-11 beslutades att  

 

 införa vaccinationsbevis för covid vid nyanställningar av personal 

som arbetar nära patienter och omsorgstagare inom vår vård- och 

omsorgs förvaltning samt för verksamheter inom LSS  

 uppdra till berörda nämnder att i detalj specificera vilka 

personalkategorier som berörs av detta beslut. 

 

Socialnämnden beslutade vid nämndsmöte i mars om vilka yrkesgrupper 

som ska uppvisa vaccinationspass vid nyanställning. I beslutet framgår även 

att: ”Föreslå personalutskottet (PU) att vaccinationsbevis enbart ska gälla 

under förutsättning att Covid-19 klassas som en samhällsfarlig sjukdom och 

följa nationella beslut som fattas i frågan.” 

Från och med den 1 april 2022 klassas inte längre Covid-19 som en 

samhällsfarlig sjukdom. Vid detta datum upphörde pandemilagen att gälla, 

de flesta restriktionerna är redan hävda och vi börjar sakta återgå till det 

normala. Med det som grund föreslogs kravet upphöra om att 

vaccinationsbevis för Covid-19 ska uppvisas vid nyanställningar av personal 

som arbetar nära patienter och omsorgstagare inom vår vård- och omsorgs 

förvaltning samt för verksamheter inom LSS. Förslaget avslogs av 

personalutskottet.      

Bedömning 

De personalgrupper som berörs inom Vård- och omsorgsförvaltningen samt 

Socialförvaltningens Funktionsstöd är de som arbetar omvårdnadsnära. 

Omvårdnadsnära arbete innebär personlig kontakt inom 2 meters avstånd 

under mer en 15 minuter. 

 

• Undersköterskor 

• Vårdbiträden 

• Vårdare 

• Sjuksköterskor 

• Arbetsterapeuter 

• Fysioterapeuter/ sjukgymnaster 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(31) 
2022-05-31  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

• Personliga assistenter 

• Stödassistenter 

• Stödpedagoger 

• Boendestödjare 

• Arbetshandledare 

 

Vaccinationsbevis vid nyanställning av personal som arbetar 

omvårdnadsnära riskerar att försvåra rekrytering inför sommaren med 

betydande påverkan på verksamhet, ekonomi, arbetsmiljö och personal. 

Vidare finns risk att vård och omsorgsuppgifter behöver prioriteras, skjutas 

fram eller ställas in. Risk och konsekvensanalys bifogas skrivelsen som 

bilaga 1.  

 

Covid-19 klassas inte längre som samhällsfarlig sjukdom och vidare ligger 

smittspridningen på en betydligt lägre nivå i dagsläget än jämfört med 

perioden för när beslutet fattades.  

Vaccinationstäckningen med minst tre doser är enligt Folkhälsomyndigheten 

38 % i åldersgrupp 20-29 år (FHM 2022-03-16). Detta innebär att 

rekryteringsunderlaget bedöms minska med 62 % . 

 

Kravet på vaccinationspass/bevis bör vara kopplat till huruvida Covid-19 

klassas som en samhällsfarlig sjukdom eller inte.      

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att; 

 

 Föreslå personalutskottet (PU) att avskaffa kravet på 

vaccinationsbevis vid nyanställning mot bakgrund av bifogad risk- 

och konsekvensanalys. 

      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M), Malin Månsson (S), Nicolas 

Westrup (SD) och Mia Persson (MP). 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma.      
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Beslut 

Socialnämnden beslutar att föreslå personalutskottet (PU) att avskaffa kravet 

på vaccinationsbevis vid nyanställning mot bakgrund av bifogad risk- och 

konsekvensanalys. 

________________ 

Bilaga 5: Risk- och konsekvensanalys vaccinationsbevis 

 

 

Exp: Personalutskottet, Vård- och omsorgsnämnden, Förvaltningschef Birgitta Ratcovich, 

Verksamhetschef Funktionsstöd, MAS, HR-chef, personalenheten Cecilia Westlund 
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§ 84 Dnr 2022-000091 700 

Förslag till ändringar av Socialnämndens riktlinjer för 
ekonomiskt bistånd 

 

Sammanfattning  

Det ekonomiska biståndet styrs av olika regelverk. Socialtjänstlagen utgör 

grunden för det ekonomiska biståndet. Den reglerar människors rätt till 

försörjningsstöd. Vid sidan av lagen finns Socialstyrelsens handbok för 

ekonomiskt bistånd och Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2013:1) som 

stöd. Beloppen styrs av riksnormen som beslutas av regeringen varje år. Som 

ett komplement till ovanstående styrs det ekonomiska biståndet av lokala 

bestämmelser, det vill säga Socialnämndens riktlinjer.      

Socialnämndens riktlinjer 

I nuläget består Ronneby kommuns riktlinjer för det ekonomiska biståndet 

av en blandning av lagtext från Socialtjänstlagen, texter som kopierats från 

Socialstyrelsens handbok samt lokala bestämmelser för vår kommun. Att 

socialnämndens riktlinjer innehåller texter från andra regelverk innebär att 

när det görs förändringar i dessa regelverk måste även riktlinjerna uppdateras 

och beslutas om i nämnden. Samtliga regelverk som styr det ekonomiska 

biståndet används frekvent i handläggarnas vardagliga arbete. Det finns 

ingen nytta med att kopiera andra regelverk till socialnämndens riktlinjer. 

Detsamma gäller även när nämnden följer rättspraxis. Nämndens riktlinjer 

ska bestå av det som avviker från ovan nämnda regelverk eller rättspraxis, 

och som är specifikt för just vår kommun avseende det ekonomiska 

biståndet. Därför föreslås Socialnämndens riktlinjer förändras enligt bifogat 

förslag.  

Nedanstående beslut är fattade av socialnämnden och där vi följer rådande 

lagstiftning och rättspraxis. Dessa punkter föreslås därför tas bort från 

socialnämndens riktlinjer:  

2.5 Studerande enligt Nya gymnasielagen, LMA (lagen upphörde att gälla 20 

juli 2021) 

2.9.1 Papperslösa 

8.1 Återkrav enligt SoL 9 kap. 2 § 

8.2 Framställan      

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att; 
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Godkänna bifogat förslag till ändringar i riktlinjerna för ekonomiskt bistånd. 

      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M), Nicolas Westrup (SD), 

Birgitta Lagerlund (M) och Malin Månsson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma.      

      

Beslut 

Socialnämnden besluta att godkänna bifogat förslag till ändringar i 

riktlinjerna för ekonomiskt bistånd. 

________________ 

Underlag: Nuvarande riktlinjer med rödmarkerad text för de delar som tas bort 

Bilaga 6: Nytt förslag Socialnämndens riktlinjer för ekonomiskt bistånd  

 

Exp: Akten, Enhetschef Malin Gustafsson 
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§ 85 Dnr 2022-000085 700 

Diskussion Kunskapsdag BIP 

 

Sammanfattning  

Följande ledamöter från Socialnämnden deltog på Kunskapsdagen Bip som 

hölls digitalt 2022-05-10 kl 9-12: Therese Åberg (M), Pia Zickbauer Svabre 

(S), Malin Månsson (S), Thomas Svensson (S) och Carina Aulin (SD). 

Diskussion förs runt ämnet.  

________________ 

Exp: Akten      

 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(31) 
2022-05-31  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 86 Dnr 2022-000008 042 

Verksamhetsuppföljning barn och familj, 
utredningsenheten barn och ensamkommande barn - 
2022 

 

Sammanfattning  

Verksamhetsuppföljning för Barn- och familj, april månad 2022, redovisas 

tillsammans med orsaker och insatser för nämnden.      

      

Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Underlag:  Verksamhetsuppföljning barn april 2022 

Aktualisering och insats barn april 2022 

Exp: Akten 
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§ 87 Dnr 2022-000009 042 

Verksamhetsuppföljning försörjningsstöd/ekonomiskt 
bistånd - 2022 

 

Sammanfattning  

Verksamhetsuppföljning för Försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd, april 

månad 2022, redovisas för nämnden.      

      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M), Magnus Björk (S) och 

Malin Månsson (S). 

      

Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Underlag: Verksamhetsuppföljning Försörjning mars 2022 

Exp: Akten 
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§ 88 Dnr 2022-000010 042 

Verksamhetsuppföljning, vuxenenheten - 2022 

 

Sammanfattning  

Verksamhetsuppföljningar för Vuxenenheten och Sesam, april månad 2022, 

redovisas för nämnden.      

      

Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Underlag:  Verksamhetsuppföljning Vuxenenheten april 2022 

Verksamhetsuppföljning Sesam april 2022  

Exp: Akten 
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§ 89 Dnr 2022-000087 042 

Verksamhetsuppföljning arbetsmarknad och 
integration (AME) 

 

Sammanfattning  

Verksamhetsuppföljningar för Arbetsmarknad- och integrationsenheten, 

januari-april månad 2022, redovisas för nämnden.      

      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M), Nicolas Westrup (SD), 

Martin Johansson (S), Malin Månsson (S) och Pia Zickbauer-Svabre (S). 

      

Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Underlag: Statistik AME jan-april 2022 

Exp: Akten 
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§ 90 Dnr 2022-000084 700 

Kontaktpolitiker 

      

Beslut 

Ärendet bordläggs till nästa sammanträde. 

________________ 

Exp: Akten 
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§ 91 Dnr 2022-000006 700 

Aktuellt i verksamheten 2022 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich informerar: 

 Två enhetschefer inom IFO ska lämna sina anställningar, ny 

rekrytering pågår.  

 Det saknas personal inom öppenvården bla på grund av 

föräldraledighet.   

 Stabil personalsituation inom funktionsstöd.  

 

Ordförande Therese Åberg (M) berättar om sina verksamhetsbesök inom 

Funktionsstöd. Hon belyser speciellt personalens otroliga engagemang och 

att hon är djupt imponerad av verksamheten.      

      

Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: Akten 
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§ 92 Dnr 2022-000003 006 

Delgivningsärenden- 2022 

 

Sammanfattning  

Nedanstående delgivning presenteras under innevarande sammanträde: 

 Revisionsberättelse 2021 Cura Individutveckling 

 Uppdaterad Attestanslista, Socialförvaltningen 

 Beslut-2022000155-KS-§ 132 Internkontroll, Kommunstyrelsen 

 Beslut-2022000156-KS-§ 133 Internkontroll, Kommunstyrelsen 

Val 2022 Kontakt med Polismyndigheten i ärenden som avser 

polisanmälningar för förtroendevalda inom kommuner och regioner, 

Sveriges kommuner och regioner      

      

Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: Akten 
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§ 93 Dnr 2022-000004 006 

Delegationsärenden- 2022 

 

Sammanfattning  

Delegationsbeslut för perioden 2022-04-01 till 2022-04-30 redovisas 

skriftligt.      

           

Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: Akten 
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§ 94 Dnr 2022-000002 006 

Övriga frågor- 2022 

 

Sammanfattning  

Inga övriga frågor uppkom under sammanträdet.      

________________ 

Exp: Akten 

 


