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§ 158

Fastställande av dagordning
Beslut
Socialnämnden fastställer följande dagordning:
1.

Fastställande av dagordning

2.

Remissvar Hälso- och sjukvårdsavtalet

3.

Information om Covid-19

4.

Familjecentral i Mellerud

5.

Information kring lokalisering av hemtjänsten

6.

Verksamhetsuppföljning oktober 2021

7.

Ekonomiuppföljning oktober 2021

8.

Redovisning Socialförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete

9.

Redovisning hur satsningar och åtgärder i ”Budget 2022 och flerårsplan 2023-2024” följs
upp

10. Nämndmål 2022
11. Riktlinje för biståndshandläggning inom vård, omsorg och socialpsykiatri
12. Strategi för arbete mot våld i nära relationer 2022 - 2024
13. Ej verkställda beslut rapporterade kvartal 3 2021
14. Redovisning av åtgärder utifrån öppna jämförelser
15. Årshjul för ledning och styrning 2022
16. Uppföljning Arbetsmarknadsenheten
17. Rapporter från socialförvaltningen
18. Rapporter från socialnämndens ledamöter
- Eventuella initiativärenden och väckta frågor
19. Redovisning av delegeringsbeslut
20. Anmälan
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden fastställer dagordning enligt förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.

Justerandes sign
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MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2021-11-23

Sammanträdesdatum

§ 159

sida

4

Dnr SN 2021/235

Remissvar Hälso- och sjukvårdsavtalet
Beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att avge remissvar gällande Hälso- och sjukvårdsavtal
enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning av ärendet
Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i Västra Götaland reglerar
samverkan och ansvar för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både
kommunen och Västra Götalandsregionen (VGR). På uppdrag av det politiska samrådsorganet
(SRO) har Hälso- och sjukvårdsavtalet uppdaterats och reviderats inför ny avtalsperiod (bilaga
2). Samtidigt har underavtal och överenskommelser med koppling till Hälso- och
sjukvårdsavtalet, där lagstiftningen ställer krav på att samverkan ska regleras i
överenskommelse, också reviderats. Genomgående i denna revidering har förändringar gjorts
med syfte att sätta fokus på personcentrerat förhållningssätt.
Förvaltningen har sett över de förändringar som gjorts och föreslår att Melleruds kommun
överlämnar de synpunkter som redovisas i bilaga 3.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Tjänsteskrivelse
Bilaga 1 Missiv Hälso- och sjukvårdsavtalet och tillhörande överenskommelser
Bilaga 2 Remissversion Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser
Bilaga 3 Synpunkter Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att avge remissvar
gällande Hälso- och sjukvårdsavtal enligt föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Verksamhetschef vård- och omsorg

Justerandes sign
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Dnr SN 2020/171

Information om Covid-19
Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
På socialnämndens utskott 2020-04-06, § 35, togs beslutet att förvaltningen löpande under
pandemin, återkopplar till utskottet och nämnden hur arbetet fortgår avseende tillgång till
skyddsutrustning, arbetsmiljöfrågor samt informationen till medarbetarna. Verksamhetschef för
vård och omsorg lämnar en aktuell information.
• Dos 3 för vårdpersonal erbjöds 2021-11-20
• Vaccinering med influensavaccin startade 9/11 för brukarna. Ges ihop med dos 3 i HV.
På SÄBO gavs dos 3 före influensavaccin.
• Visir tas bort och det görs ingen skillnad på vaccinerade eller ovaccinerade.
• Provtagning för vårdpersonal (nu även allmänheten igen) även här görs ingen skillnad på
vaccinerade eller ovaccinerade.
• Bara haft något enstaka personalfall under hösten.
• Eventuellt så kommer det krävs vaccinationsbevis från och med 1/12 vid sammankomster
inomhus med över 100 personer.
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 2021/275

Familjecentral i Mellerud
Beslut
Socialnämnden beslutar att:
1. godkänna redovisningen.
2. ge socialchef i uppdrag att fortsätta bereda ärendet.
Sammanfattning av ärendet
År 2011 fattades beslut i socialnämnden om att nämnden ska medverka till att etablera en
familjecentral i Mellerud. Motsvarande beslut finns även i KUN. Arbetet har pågått till och från
under tiden fram tills idag, mer intensivt i vissa perioder och mindre i andra. Under våren 2021
sammankallades en styrgrupp på socialförvaltningens initiativ då möjligheter till att gå in i
antingen Älvans eller Bergs lokaler och starta en familjecentral då fanns. Arbetet ledde framåt
och vid möte efter sommaren bedömde styrgruppen att Älvan skulle vara en lokal som fyllde
alla parters behov. Under november månad har en arbetsgrupp träffats för att diskutera mer
utförligt vad som behöver göras i lokalen för att möjliggöra en familjecentral. En annan
arbetsgrupp har träffats för att diskutera upplägg för innehåll i familjecentralen samt arbeta
fram ett avtal/överenskommelse för samarbetet. Familjecentral beräknas kunna öppnas i april
månad i Älvans lokaler.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar att:
1. godkänna redovisningen.
2. ge socialchef i uppdrag att fortsätta bereda ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.
Beslutet skickas till
Socialchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 162

Information kring lokalisering av hemvården
Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärende
Verksamhetschef inom vård och omsorg informerar om lokaliseringen 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.
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Dnr SN 2021/44

Verksamhetsuppföljning för oktober 2021
Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av verksamhetsuppföljning för oktober 2021.
Sammanfattning av ärende
Redovisning av verksamhetsstatistik för verksamhetsområdena Individ- och familjeomsorgen,
Vård och omsorg samt Stöd och service för oktober 2021.
Beslutsunderlag
• Bilaga 4 Verksamhetsrapport oktober 2021
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner redovisningen av
verksamhetsuppföljning för oktober 2021.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.
Beslutet skickas till
Socialchef

Justerandes sign
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Dnr SN 2021/44

Ekonomiuppföljning för oktober 2021
Beslut
Socialnämnden beslutar att:
1. godkänna redovisningen av ekonomiuppföljning för oktober 2021.
2. uppmana socialförvaltningen till fortsatt restriktivitet för att vidhålla en budget i balans.
Sammanfattning av ärende
Redovisning av ekonomi för verksamhetsområdena individ- och familjeomsorgen, vård och
omsorg samt stöd och service för oktober 2021.
Beslutsunderlag
• Bilaga 5 Ekonomirapport oktober 2021
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar att:
1. godkänna redovisningen av ekonomiuppföljning för oktober 2021.
2. uppmana socialförvaltningen till fortsatt restriktivitet för att vidhålla en budget i balans.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.
Beslutet skickas till
Socialchef

Justerandes sign
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Dnr SN 2020/355

Redovisning Socialförvaltningens systematiska
arbetsmiljöarbete
Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärende
Socialchef redovisar socialförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete.
• Socialchef informerar om och visar mätstickan som kommer användas som ett
komplement till OSA-enkäten för att följa upp arbetsmiljöarbetet.
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
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Dnr SN 2021/274

Redovisning hur satsningar och åtgärder i ”Budget 2022 och
flerårsplan 2023-2024” följs upp
Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Enligt styr- och ledningssystem för Mellerud kommun, kommunfullmäktige den 24 april 2019, §
47 ska nämnden årligen, senast vid årets sista sammanträde, ta fram en internkontrollsplan.
En tillfredställande internkontroll, ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål
uppnås:
• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer, reglementen, policys m.m.
Underlag för beslut kring internbudget kommer till nämnd i december, där säkerställs att medel
omfördelats så verksamhetsmålen är möjliga att nå samt att de utökade behov och satsningar
som framkommit i det ”Budget 2022 och flerårsplan 2023-2024” omhändertas. De risker eller
utvecklingsområden som ligger utanför verksamhetens målstyrning kommer omhändertas i
internkontrollplan eller i särskilt uppdrag till verksamhetschef.
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
Socialchef
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Dnr SN 2021/262

Nämndmål 2022
Beslut
Socialnämnden beslutar att verksamhetsmål för 2022 ska vara:
1. Medarbetarnas trivsel och nöjdhet ska öka.
2. Sociala områdets övergripande processer ska vara tydliga.
3. Sociala området ska ha väl fungerande bemanningsprocesser.
Sammanfattning av ärendet
Enligt styr- och ledningssystem för Mellerud kommun ska nämnden årligen ta fram mål för
verksamheten som ska utgå från fullmäktigemålen. Förvaltningschefen initierar arbetet och
målen ska tas fram enligt S.M.A.R.T – modellen.
Socialnämnden föreslås fatta beslut om att mål för verksamheten 2022 ska vara:
1. Medarbetarnas trivsel och nöjdhet ska öka

Mätetal: trivsel i mätsticka
Aktiviteter kommer bland annat att vara att arbeta med pedagogiskt förhållningssätt och
värdegrund samt ta fram ett program för internutbildning.
2. Socialnämndens övergripande processer ska vara tydliga

Mätetal: antal kartlagda processer
Aktiviteter kommer bland annat handla om att arbeta med vårt kvalitetsledningssystem så det
är levande, transparant och lätt att hitta i. Mätetalet kommer baseras på ett antal processer
som väljs ut för att kartlägga och skapa tydlighet i under året.
3. Socialnämnden ska ha väl fungerande bemanningsprocesser

Mätetal: andel arbetad tid av timavlönade
Aktiviteter kommer bland annat handla om att ta fram en gemensam bemanningsstrategi och
att all personal får kompetensutveckling kring bemanning. En genomlysning av processerna i
Bemanningsenheten kommer att göras för att säkerställa att dessa fungerar optimalt.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar att verksamhetsmål för 2022 ska
vara:
1. Medarbetarnas trivsel och nöjdhet ska öka.
2. Sociala områdets övergripande processer ska vara tydliga.
3. Sociala området ska ha väl fungerande bemanningsprocesser.

Justerandes sign
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Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.
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Dnr SN 2021/277

Riktlinje för biståndshandläggning inom vård, omsorg och
socialpsykiatri
Beslut
Socialnämnden antar revidering av riktlinje för biståndshandläggning inom vård, omsorg och
socialpsykiatri enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning av ärende
Biståndshandläggning av ärende inom vård, omsorg och psykiatri sker enligt Socialtjänstlagen.
Biståndshandläggarna arbetar på delegation av Socialnämnden med att utreda, besluta och
följa upp biståndsinsatser för personer som på grund av fysisk eller psykisk
funktionsnedsättning behöver personella insatser för att kompensera för
funktionsnedsättningens konsekvenser. Insatserna ska hjälpa den enskilde att uppnå skälig
levnadsnivå. Biståndet och insatserna ska utformas så att det stärker den enskildes resurser att
leva ett självständigt liv.
Riktlinjerna baseras på lagstiftning, föreskrifter, allmänna råd, praxis och prejudikat. Riktlinjerna
ska underlätta handläggningen, ange ramar och vara vägledande för biståndshandläggarna i
beslutsfattandet. Den ska även syfta till att främja en likartad biståndsbedömning och skapa
samsyn för både kommuninvånarna, den som tar emot stöd, anhöriga samt kommunala och
privata utförare. Den ska dessutom bidra till en jämlik kvalitet i verksamheten. Dokumentet är
strukturerat utifrån befintligt arbetssätt med fokus på individens behov i centrum (IBIC) och
livsområden. Förvaltningen har även kollat på övriga Dalslandskommuners riktlinjer för att
grunda en eventuell framtida samverkan.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse
• Bilaga 6 Riktlinje för biståndshandläggning inom vård, omsorg och socialpsykiatri
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden antar revidering av riktlinje för
biståndshandläggning inom vård, omsorg och socialpsykiatri enligt föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef individ- och familjeomsorg
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Dnr SN 2021/276

Strategi för arbete mot våld i nära relationer 2022 - 2024
Beslut
Socialnämnden beslutar att återremittera ärende till socialförvaltningen för att på
socialnämndens sammanträde i december 2021 komplettera med applicerbara delar utifrån
riksdagens beslut om budget för 2022, innehållande riktade insatser mot våld i nära relationer.
Sammanfattning av ärendet
Bengtsfors och Mellerud behöver en strategi för att tydliggöra kommunens ställning och syn på
våld i nära relationer som en allvarlig och viktig samhällsfråga. Det är av vikt att samtliga
förvaltningar driver ett aktivt utvecklingsarbete inom detta område. Syftet med strategin är att
inom Bengtsfors och Melleruds kommun synliggöra, motverka och förebygga våld i nära
relationer. Men även uppmärksamma våldsutsatthet hos särskilt sårbara grupper. Strategin
beskriver hur Bengtsfors och Melleruds kommun definierar och förhåller sig till våld i nära
relationer. Strategin ska bidra till att personal inom förvaltningarna och de kommunala bolagen
har god kännedom och medvetenhet om våld i nära relation. De åtgärder som lyfts fram i
strategin har som mål att ge förutsättningar för att stärka arbetet mot våld i nära relationer
under perioden 2022–2024.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse
• Bilaga 7 Arbete mot våld i nära relationer, Strategi 2022 - 2024
Förslag till beslut på sammanträdet
Christine Andersson (S) och Eva Larsson (S): Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet
för att komplettera med applicerbara delar utifrån riksdagens beslut om budget för 2022,
innehållande riktade insatser mot våld i nära relationer.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på om ärendet ska avgöras vid dagen sammanträde eller om ärendet ska
återremitteras: Ordföranden finner att ärendet ska återremitteras till socialförvaltningen för att
på socialnämndens sammanträde i december 2021 komplettera med applicerbara delar utifrån
riksdagens beslut om budget för 2022, innehållande riktade insatser mot våld i nära relationer.
Beslutet skickas till
Socialchef
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Dnr SN 2021/105

Ej verkställda beslut rapporterade kvartal 3 2021
Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden ska anmäla gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från
beslutsdatum till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). Rapporteringen avser också avbrott i
verkställigheten där biståndet inte åter verkställs inom tre månader från datum för avbrottet.
Rapporteringen till IVO sker kvartalsvis.
De insatser som avses med skyldighet att rapportera är följande:
SoL-äldreomsorg
SoL-omsorg om personer med funktionshinder
SoL-individ- och familjeomsorg
LSS-omsorg om personer med funktionshinder
För kvartal 3 har inga beslut redovisats till Inspektionen för Vård och Omsorg.
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
Kommunfullmäktige
Revisorerna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2021/280

Redovisning av åtgärder utifrån öppna jämförelser
Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärende
Till socialnämndens sammanträde i september presenterades resultaten från öppna jämförelser
och en sammanställning av resultaten jämfört med övriga Dalslandskommuner. I skrivelsen
angavs även att förvaltningen skulle återkomma med förslag på områden som kan arbetas med
för att förbättra resultatet. Detta har arbetats med i ledningsgrupperna inom sociala området
för Bengtsfors och Mellerud och utifrån detta kommer nedanstående åtgärder fokuseras för år
2022. Sammanfattningsvis kommer fokus ligga på åtgärder kring att ta fram rutiner för intern
och extern samverkan samt inom våld i nära området.
Beslutsunderlag
• Tjänsteanteckning
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
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§ 172

Årshjul för ledning och styrning 2022
Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
I syfte att skapa övergripande struktur för nämndarbetet togs ett årshjul med de
återkommande styrningsärendena fram och redovisades för nämnden i mars 2021.
Förvaltningsledningen avser arbeta med årshjulet som nu har reviderats utifrån nämndarbetet
2022.
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 2021/220

Uppföljning Arbetsmarknadsenheten
Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Verksamhetschef individ- och familjeomsorg informerar om nuläget på arbetsmarknadsenheten.
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
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Rapporter från socialförvaltningen
Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Socialchef rapporterar från sammanträden med mera.
• Socialchef informerar om Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) tillsynsärende kring
Individ- och familjeomsorgen barn och unga.
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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§ 175

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.
• Ann-Sofie Fors efterfrågar kostnadskalkyl kring MiniMaria. Ärendet lyfts på socialnämndens
sammanträde i december 2021.
• 28 oktober träffades kommunstyrelsernas ordförande i Mellerud och Bengtsfors,
socialnämndens ordförande, kommuncheferna i Mellerud och Bengtsfors samt socialchef för
dialog kring samverkan.
• 16 november ordförande och socialchef Hälso- och sjukvårdsnämndens presidier
• 17 november ordförande deltog på Kommunala funktionshinderrådet (KFR) och Kommunala
pensionärsrådet (KPR).
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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§ 176

Redovisning av delegeringsbeslut
Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstepersoner
enligt gällande delegeringsordning. Besluten ska anmälas till socialnämnden varje månad.
Redovisningen innebär inte att socialnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten.
Däremot kan socialnämnden återkalla delegering.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Delegationsbeslut IFO oktober 2021
Delegationsbeslut VoO och LSS oktober 2021
Anställningsrapport tillsvidareanställningar oktober 2021
Anställningsrapport tidsbegränsade anställningar oktober 2021
Anställningsrapport timavlönade anställningar oktober 2021

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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§ 177

Anmälan
Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Varje månad anmäler socialförvaltningen handlingar som inkommit och bedöms relevanta
för socialnämnden att få kännedom om. Inkomna handlingar och skrivelser mellan perioden 12
oktober - 15 november 2021.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KF § 117 2021 (1)
KF § 121 2021 (2)
KS § 213 2021 (3)
KS § 214 2021 (4)
KS § 215 2021 (5)
Länsstyrelsen beslut 2021-11-08 (6)
FR Göteborg Dom 2021-10-14 (7)
FR Göteborg Dom 2021-10-22 (8)
FR Göteborg Dom 2021-11-08 (9)

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

