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 Utdragsbestyrkande 

 

Tid och plats tisdagen den 31 augusti 2021, klockan 08.30 – 12.30, i Tingshussalen, 

Tingshuset i Mellerud och via Microsoft Teams* 

 
Beslutande  
Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) 

Ann-Sofie Fors (M) 

Karin Nodin, 1:e vice ordf. (C) 
Anita Augustsson (KIM) 

Christine Andersson (S) 
Eva Larsson, 2:e vice ordf. (S) 

Liselott Hassel (SD) 

 
Övriga närvarande 

Ersättare Paula Törnqvist*              (KD)                  §§ 103 - 115 

 Olof Sand*     (S) 

 Florence Jonasson*     (S) 
 Ingrid Lindberg*     (SD) 

 

Tjänstepersoner Tanja Mattsson, socialchef 
Mikael Nilsson, verksamhetsutvecklare 

Carina Holmqvist, sektorchef individ och familjeomsorg* 
Anette Karlsson, sektorchef stöd och service* 

Pernilla Wall, sektorchef vård och omsorg*  

 Linnea Stockman, vik. Controller* § 108 
  

Övriga Kristina Sandström, projektledare   § 104 
 

Utses att justera  

Justerare Ann-Sofie Fors (M) 

Ersättare Karin Nodin (C) 

 
Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 1 september 2021, klockan 11.00 

 
Justerade paragrafer  §§ 101 - 115 

 
Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................................................................  

  Mikael Nilsson 

 Ordförande .............................................................................................................................................. 

  Daniel Jensen  

 Justerande .............................................................................................................................................. 

 Ann-Sofie Fors  

 

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

 

Organ Socialnämnden 
 

Sammanträdesdatum 2021-08-31 

 

Datum då anslaget sätts upp 2021-09-01  
  

Datum då anslaget tas ned 2021-09-23  
  

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 

Underskrift ........................................................................................................ 

 Mikael Nilsson 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Innehållsförteckning 
 

§ 101  Fastställande av dagordning  3 

§ 102  Information om Campus Dalsland och kompetensförsörjning  4 

§ 103  Verksamhets- och ekonomiuppföljning för juni och juli 2021 5 

§ 104  Redovisning Socialförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete 6 

§ 105  Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om service  

till funktionshindrade (LSS) - kvartal 2/2021 

7 

§ 106  Redovisning kvalitetsarbete individ- och familjeomsorg  8 

§ 107  Redovisning av resultat öppna jämförelser 2021 9 

§ 108  Socialnämndens donationsstiftelser (fonder) – utdelning 2021 10 

§ 109  Upphandling av daglig verksamhet  12 

§ 110  Socialnämndens delegationsordning – myndighetsutövning och individfrågor,  
revidering 

14 

§ 111  Information om Covid-19 16 

§ 112  Rapporter från socialförvaltningen 17 

§ 113  Rapporter från socialnämndens ledamöter Eventuella initiativärenden och väckta 

frågor  

18 

§ 114  Redovisning av delegationsbeslut 19 

§ 115  Anmälan 20 
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§ 101 
 

 

Fastställande av dagordning 
 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden fastställer följande dagordning:  

1. Fastställande av dagordning  

2. Information om Campis Dalsland och kompetensförsörjning 

3. Verksamhets- och ekonomiuppföljning för juni och juli 2021  

4. Redovisning Socialförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete 

5. Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om service till 
funktionshindrade (LSS) - kvartal 2/2021 

6. Redovisning av kvalitetsarbete individ- och familjeomsorg   

7. Redovisning resultat öppna jämförelser 2021 

8. Socialnämndens donationsstiftelse (fonder) – utdelning 2021 

9. Upphandling av daglig verksamhet  

10. Socialnämndens delegationsordning – myndighetsutövning och individfrågor, revidering 

11. Information om Covid-19 

12. Rapporter från socialförvaltningen 

13. Rapporter från socialnämndens ledamöter 

- Eventuella initiativärenden och väckta frågor 

14. Redovisning av delegeringsbeslut  

15. 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. 
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§ 102 
 

 

Information om Campus Dalsland och kompetensförsörjning 
 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Dalslandskommunerna tillsammans med Årjängs kommun har ställt sig bakom ett förslag  

om ett högskolecampus i Dalsland. Campus Dalsland ska vara ett kvalificerat lärcentrum i 
kommunal regi som erbjuder högskole- och YH-utbildningar.  

Behovet av att öka utbildningsnivån och tillgodose efterfrågan av personer med eftergymnasial 

utbildning ligger till grund för satsningen. Campus Dalsland kan bli en avgörande positiv faktor 
för den fortsatta utvecklingen i Dalsland och sydvästra Värmland.  

Undervisningen ska ske via videokonferens och på plats kommer student- och IT-stöd att 
finnas. Kommunerna står för finansieringen de första två åren, och sedan är förhoppningen att 

även regionen ska stötta. 

Projektledaren/verksamhetsledaren lämnar en aktuell information.  

 

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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§ 103     Dnr SN 2021/44
  

 

 

Verksamhets- och ekonomiuppföljning för juni-juli 2021  
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att:  

1. godkänna redovisningen av verksamhets- och ekonomiuppföljning för juni-juli 2021  

2. uppmana socialförvaltningen till fortsatt restriktivitet för att nå en budget i balans. 

 
Sammanfattning av ärende 

Redovisning av statistik och ekonomi för sektorerna Individ- och familjeomsorgen, Vård och 

omsorg samt Stöd och service för juni-juli 2021. 
 

Beslutsunderlag 

• Socialförvaltningens månadsrapport avseende verksamhet juni och juli månad. 

• Ekonomisk uppföljning per juli 2021. 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet    

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar att  

1. godkänna redovisningen av verksamhets- och ekonomiuppföljning för juni-juli 2021  

2. uppmana socialförvaltningen till fortsatt restriktivitet för att nå en budget i balans. 
 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 

 

Beslutet skickas till 

Socialchef 
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§ 104   Dnr SN 2020/355 
  

 

Redovisning Socialförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete 
 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisning av socialförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete. 

 

Sammanfattning av ärende 

Redovisning av socialförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete. 

 

Beslutsunderlag 

• Presentation  

 

Förslag till beslut på sammanträdet    

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner redovisning av socialförvaltningens 

systematiska arbetsmiljöarbete. 
 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 

 

Beslutet skickas till 

Socialchef 
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§ 105   Dnr SN 2021/105 
 

 

Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL)  
och lag om service till funktionshindrade (LSS) - kvartal 2/2021 
 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom tre månader 

(kvartal 2/2021).  
 

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 

verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre månader från datum för avbrott. 
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 andra kvartalet 2021 finns ett beslut angående Äldreomsorg 4 kap 1 § SoL om 

korttidsboende alt växelvård. Anhöriga tackat nej på grund av Covid-19. Inrapporterat till 

IVO den 23 augusti 2021. 

Vidare finns ett beslut LSS 9 § 3 om ledsagarservice. Den enskilde har tackat nej till 

erbjudandet. Inrapporterat till IVO den 23 augusti 2021. 
 

Beslutsunderlag 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse  

 

Förslag till beslut på sammanträdet    

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda 
beslut inom tre månader (kvartal 2/2021).  

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Kommunens revisorer 
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§ 106    Dnr SN 2021/47 
 

  

Redovisning kvalitetsarbete inom Individ- och familjeomsorgen   
 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Inför 2021 ålades Individ och familjeomsorgen (IFO) besparingsåtgärder mot bakgrund av 

ökade kostnader inom området. Besparingsåtgärderna inriktades mot att minska kostnaderna 
för köpt vård och kostnaderna för inhyrd personal (konsulter).  

Vid nämndssammanträde i januari efterfrågades en mer ingående beskrivning av hur IFO ska 

arbeta för att kunna verkställa besparingarna som verksamheten ålagts.  

Åtgärdsplanen ger en genomlysning av vilka områden som IFO avviker jämfört med andra 

kommuner och konkretiserar de åtgärder förvaltningen vidtagit för att IFO ska kunna nå en 
ekonomi i balans.  

Åtgärdsplanen kommer följas löpande under 2021. 

Socialnämnden beslutade den 16 februari 2021, § 25, att godkänna åtgärdsplanen samt att ge 

förvaltningen i uppdrag att precisera och tidsätta åtgärdsplanen. 

Sektorchefen lämnar en muntlig redovisning vid sammanträdet. 
 

Beslutsunderlag 

• Åtgärdsplan för en stärkt myndighetsutövning och ekonomisk balans inom Individ och 
Familjeomsorg 

• Socialnämndens beslut 2021-02-16, § 25 

• Socialförvaltningens 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 

Sektorchef individ- och familjeomsorg 
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§ 107   Dnr SN 2021/39 
  

   

Redovisning av resultat öppna jämförelser 2021 
 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen av öppna jämförelser 2021. 

 

Sammanfattning av ärende 

Varje år sammanställs en serie nyckeltal som anses ha bäring på kvaliteten inom det sociala 

området av Socialstyrelsen som samlar in underlagen från landets kommuner.  

Skrivelsen presenterar årets resultat för Mellerud jämfört med andra kommuner i Fyrbodal. 

Sammanfattningsvis står Mellerud jämfört med övriga kommuner i underlaget sig väl när det 

gäller funktionshinderverksamheten (både LSS och socialpsykiatri) och äldreomsorgen. 

Inom den kommunala hälso och sjukvården samt inom Individ och Familjeomsorgen ligger 

Mellerud något lägre jämfört med andra. 

Underlaget kommer gå ut på remiss till verksamheterna som kommer ta fram en åtgärdsplan. 

 
Beslutsunderlag 

• Resultat och analys öppna jämförelser 2021 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse  

 

Förslag till beslut på sammanträdet    

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner redovisningen av öppna 

jämförelser 2021. 
 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 
 

Beslutet skickas till 

Socialchef  
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§ 108   Dnr SN 2021/192 
  

 

Socialnämndens donationsstiftelser (fonder) – utdelning 2021 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar om följande utdelning för respektive stiftelsefond  

för 2021: 

2520 A.J Josefossons sjukvårdsfond - Kapital får förbrukas 30 000 kronor 

2521 

Stiftelse Birger Alfredssons från 

Bäckenäset i Dals Rostock 
minnesfond 

855900-8076 
Fria kapital får 
förbrukas 

159 271 kronor 

2541 
Stiftelse Ture och Alida Jarls 

minnesfond 
802480-3010 

Fria kapital får 

förbrukas 
202 kronor 

 

Sammanfattning av ärendet 

Bokslut för de tre stiftelserna som Socialnämnden beslutar om hur medlen ska fördelas/ 

användas är klara. Efter återhämtning av Donationsstiftelsen via Nordea är det återigen möjligt 
med utdelningar. Stiftelse Ture och Arlida Jarls minnesfond fria kapital har återhämtat sig och 

utdelning är nu möjlig. Permutation av stiftelse A. J Josefssons sjukvårdsfond under 2020 blivit 

beviljad och medel ur fonden kan nu sökas av personer i hela Melleruds kommun men i första 
hand inom Grinstads socken. 

 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens beslut 2020-09-09, § 190.  

• Kammarkollegiets beslut 2020-12-08 om permutation av Stiftelsen AJ Josefssons 

sjukvårdsfond.  

• Årsredosvisning Ture och Alida Jarl 2020 

• Årsredovisning Birger Alfredsson 2020 

• Sammanställning av räkenskaper 2020 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse - utdelning socialnämndens fonder 

räkenskapsår 2020  
 

Förslag till beslut på sammanträdet    

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar om följande utdelning för respektive 

stiftelsefond för 2021: 

2520 A.J Josefossons sjukvårdsfond - Kapital får förbrukas 30 000 kronor 

2521 

Stiftelse Birger Alfredssons från 

Bäckenäset i Dals Rostock 
minnesfond 

855900-8076 
Fria kapital får 

förbrukas 
159 271 kronor 

2541 
Stiftelse Ture och Alida Jarls 
minnesfond 

802480-3010 
Fria kapital får 
förbrukas 

202 kronor 

 

http://w3d3.mellerud.se/Asp/Download.asp?FILEREF=285242
http://w3d3.mellerud.se/Asp/Download.asp?FILEREF=285241
http://w3d3.mellerud.se/Asp/Download.asp?FILEREF=285241
http://w3d3.mellerud.se/Asp/Download.asp?FILEREF=285240
http://w3d3.mellerud.se/Asp/Download.asp?FILEREF=285239
http://w3d3.mellerud.se/Asp/Download.asp?FILEREF=285237
http://w3d3.mellerud.se/Asp/Download.asp?FILEREF=285237
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Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 

 

Beslutet skickas till 

Socialchef  

Förvaltningsekonom 
Controller 
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§ 109   Dnr SN 2020/40  
 

 

Upphandling av daglig verksamhet  
 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen och ger förvaltningen i uppdrag att: 

1. Ge stöd till start av arbetsintegrerade sociala företag (ASF) 

2. Samverkan med företag, föreningar och kommuner i Dalsland för att möjliggöra externa 

placeringar 

3. Fortsätta bereda ärendet för framtida inriktning 

4. Delredovisningar ska ske minst en gång per halvår 

 

Reservationer  

Eva Larsson (S) och Christine Andersson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

förslag. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Socialförvaltningen fick i januari 2020 i uppdrag att utreda förutsättningarna för att 

konkurrensutsätta daglig verksamhet utifrån Lagen om Offentlig Upphandling för att om möjligt 

få ett större utbud och/eller högre kvalitet i utförandet inom ramen för befintlig tilldelad budget. 
Uppdraget delredovisades i april 2020, därefter lades utredningen på is på grund av den 

pågående pandemin som krävde mycket tid och kraft. Förvaltningen har nu under våren 2021 
återupptagit utredningen och vad som krävs för att kunna genomföra en sådan upphandling 

vilket är förenat med en del utmaningar.  

 

Beslutsunderlag 

• Socialnämndens beslut 2020-01-30, § 12. 

• Socialnämndens beslut 2020-04-20, § 55. 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse. 

• Kravspecifikation för upphandling av verksamhet för personer med funktionsnedsättning 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen och ger 

förvaltningen i uppdrag att: 

1. Ge stöd till start av arbetsintegrerade sociala företag  

2. Samverkan med företag, föreningar och kommuner i Dalsland för att möjliggöra externa 

placeringar 

3. Fortsätta bereda ärendet för framtida inriktning 

4. Delredovisningar ska ske minst en gång per halvår 
 

Eva Larsson (S) och Christine Andersson (S): Socialnämnden beslutar att återremittera ärende 

för att förtydliga de föreslagna fyra beslutspunkterna ifrån ansvariga tjänstepersoner. 
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Beslutsgång 

Ordföranden frågar på om ärendet ska avgöras vid dagen sammanträde eller om ärendet ska 

återremitteras. Ordföranden finner att ärendet ska avgöras vid dagen sammanträde. 
 

Ordföranden frågar på eget förslag och finner att socialnämnden bifaller detta. 
 

Protokollsanteckning 

Eva Larsson (S) och Christine Andersson (S): 
 

Den socialdemokratiska gruppen i socialnämnden reserverar sig emot den beslutstext som den 
borgerliga majoriteten beslöt under punkten. Vi yrkar på återremiss med uppdrag arr förtydliga 
de föreslagna punkterna ifrån ansvariga tjänstepersoner. När nämndens ordförande därefter 
valde att muntligen, direkt på mötet läsa upp ett helt eget förslag, utan möjlighet för vår grupp 
att diskutera förslaget stärktes vår begäran om återremiss för tydligare beredning. Eftersom 
vårt förslag röstades ner vill vi lämna följande reservationer.  
 
Socialdemokratiska gruppen reserverar sig emot den muntliga framlagda besluttexten som blev 
nämndens beslut, till förmån för eget förslag enligt följande: Socialnämnden godkänner 
redovisningen och beslutar att inte vidare utreda möjligheten att konkurrensutsätta Daglig 
verksamhet med kvalité för att istället lägga fokus på att fortsätta utveckla befintlig verksamhet 
i egen regi. 
 
S-gruppens främsta motiv 

• Den nu beslutade texten anger ingen riktning i ärendet utan kan närmast betraktas som 
ett icke beslut för att inte stänga några dörrar. Sådana beslut är inte bra för 
demokratin, när varken ansvariga tjänstepersoner, intresserade medborgare eller övriga 
politiska partier kan se en tydlig politisk viljeriktning.  

• Det framtagna beslutsunderlaget ifrån ansvariga tjänstepersoner är väl genomarbetat 
och belyser på flera sätt hur ovanligt och svårt det är och skulle vara att upphandla 
Daglig verksamhet. Vi noterar att den borgerliga majoriteten inte tar till sig innehållet i 
bifogad tjänsteskrivelse. 

• Melleruds kommun har numera en väl fungerande upparbetad modell och metoder för 
upphandling av varor och tjänster inom Melleruds kommun placerad hos 
Kommunchefen. Vi saknar ett utlåtande ifrån denna viktiga funktion i underlaget, vilket 
ytterligare hade motiverat en återremiss.      

 

Beslutet skickas till 

Socialchef 
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§ 110    Dnr SN 2021/171 
   

 

Socialnämndens delegationsordning – myndighetsutövning och 
individfrågor, revidering 
 

Socialnämndens beslut 

Socialnämndens beslutar att anta revidering av socialnämndens delegationsordning enligt 

föreliggande förslag med en justering i delegationsordningens punk 19.3 där delegaten istället 
är verksamhetschef.   

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen har de förtroendevalda det politiska ansvaret för verksamheten i sin 

helhet, vilket innefattar beredning, beslut och genomförande. Socialnämndens beslutanderätt 
kan dock flyttas genom delegation. Detta görs för att avlasta socialnämnden från rutinärenden, 

vilket ger mer utrymme för hantering av särskilt betydelsefulla och principiella ärenden, samt 
för att skapa en effektivare verksamhet genom att beslutsvägarna blir kortare och 

handläggningen snabbare, En delegat är en person eller ett organ som fått beslutanderätt 

genom delegation.  

Enligt 6 kap. 37 § kommunallagen får nämnden delegera sin beslutanderätt till ett utskott, till 

en ledamot eller ersättare inom den egna nämnden eller till en anställd inom kommunens 
organisation. Det är dock inte tillåtet att delegera till en uppdragstagare, konsult eller 

entreprenör. Delegering till en tjänsteman är alltid individuell, det går inte att delegera 

beslutanderätt till en grupp personer. I delegationsordningen delegeras beslutsfattandet till 
befattningar och funktioner, inte till namngivna personer. En delegat agerar i stället för 

socialnämnden. Delegaten fattar beslut på nämndens vägnar, så det är socialnämnden som är 
juridiskt ansvarig. Det betyder att delegatens beslut kan överklagas på samma sätt som ett 

socialnämndsbeslut.  

En delegationsordning är en lista över de ärendetyper där socialnämnden beslutat att delegera 

sin beslutanderätt. Där anges delegater samt ibland även ersättare. Kommunallagen skiljer 

mellan beslut som måste delegeras och beslut som innebär ren verkställighet. Gränsdragningen 
är inte helt klar, men följande skillnader kan dock uppmärksammas. Delegation innebär 

överlåtande av en beslutsfunktion, vilket betyder att delegaten inträder i socialnämndens ställe. 
Kännetecknande för ett delegationsbeslut i kommunallagens mening är bland annat att det 

föreligger alternativa lösningar och att den som fattar beslutet måste göra vissa överväganden 

och bedömningar. Rätten för en anställd att fatta sådana beslut måste grundas på delegering. 
Besluten kan normalt överklagas genom antingen kommunal- eller förvaltningsbesvär. Ren 

verkställighet är all form av förberedande eller verkställande uppgifter som den anställde utför 
utifrån sin tjänst. I dessa fall baseras ofta ställningstagandet på tidigare nämndbeslut, lagar, 

riktlinjer, avtal eller liknande dokument. Den anställde gör alltså ingen egen självständig 
bedömning utan verkställer endast åtgärder som redan är beslutade i styrdokument eller lagar, 

exempelvis avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa. Det kan också vara beslut av rutinmässig 

karaktär i ärenden där det saknas utrymme för beslutsalternativ eller valmöjligheter och som 
kan hänföras till tidigare fattat beslut. Rätten för anställda att vidta sådana åtgärder grundas 

inte på delegering. Den följer i stället av den arbetsfördelning mellan de förtroendevalda och de 
anställda som måste finnas för att den kommunala verksamheten ska kunna fungera. Beslut 

som är ren verkställighet ska inte anmälas till nämnd och kan inte överklagas. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsunderlag 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse. 

• Förslag reviderad delegationsordning för socialnämnden. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet    

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämndens beslutar att anta revidering av 
socialnämndens delegationsordning enligt föreliggande förslag med en justering i 

delegationsordningens punk 19.3 där delegaten istället är verksamhetschef.   
 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 
 

Beslutet skickas till 

Socialchef  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 111   Dnr SN 2020/171 
 

 

Information om Covid-19  
 

Socialnämndens 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.  

Sektorchefen för vård och omsorg lämnar en aktuell information: 

• Aktuella restriktioner  

• Aktuellt läge, uppåtgående trend 

• Tillsyn IVO journalgranskning säbo, en följd av förra årets tillsyn våren -20. Fokus 

läkarmedverkan, rätt vårdnivå mm. 

• Möten (MAS, Vårdsamverkan, socialförvaltningen) 
 

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 

Sektorchefen för vård och omsorg 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 112 
 

 

Rapporter från socialförvaltningen 
 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen. 

 

Sammanfattning av ärendet  

Socialchef rapporterar från sammanträden med mera: 

• Ängenäs låsning av en yttre grind 

• Nya organisationen med ny struktur för ledningsgrupp 

• Nuläge kring rekryteringar    

• AME:s övergång till socialnämnden 

 

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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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 113 
 

 

Rapporter från Socialnämndens ledamöter 
 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen. 
 

Sammanfattning av ärendet  

Socialnämndens ordförande och ledamöterna rapporterar från sammanträden med mera. 
Följande initiativärenden och väckta frågor lyfts: 

Socialdemokratiska gruppen vill se en uppföljning kring AME och våld i nära relationer. 
Båda ärendena tas upp på kommande sammanträden våld i nära relationer senast november.  

Karin Nodin (C) lyfter fråga kring förvaltningens rutiner kring kyrkovalet nu i september.   
 

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. 
 

 
Protokollsanteckning 

Ordföranden Daniel Jensen (KD), Karin Nodin (C), Ann-Sofie Fors M och Anita Augustsson (KIM) 
lämnar följande anteckning till protokollet: 

 

Vid dagens SN, 31 aug, har det framkommit att projektledningen för Fagerlid har gjort 
förändringar respektive en ekonomisk omdisponering för ombyggnaden av Fagerlid utan att ha 
varskott eller fått nämndens godkännande. Att göra förändringar som överskrider 1 miljon och 
att dessutom inom projektet tillhandhålla dessa pengar genom en omdisponering ifrån Ängenäs 
byggöverskottskonto är direkt olämpligt. Beslutet att göra förändringarna i säg är förståeliga, 
direkt nödvändiga i vissa fall. Framtida rutiner kring handläggande både ifrån 
Socialförvaltningen såsom Samhällsförvaltningen måste klarläggas. Att hänvisning till erfarenhet 
av tidigare projekt (Ängenäs) verkligen införlivas och säkerställs.  
Efter samråd mellan förvaltningarna, för att klarlägga rutiner, efterfrågas en redovisning för 
nämnden. Förslag till beslut inför nästa nämnd i september förväntas beredas då det gäller den 
ökade kostnaden. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 114 
 

 

Redovisning av delegationsbeslut  
 

Socialnämndens beslut  

Socialnämnden godkänner redovisningen. 
 

Sammanfattning av ärendet  

Socialnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstepersoner 
enligt gällande delegationsordning. Besluten ska anmälas till socialnämnden varje månad. 

Redovisningen innebär inte att socialnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. 
Däremot kan socialnämnden återkalla delegering.  

 

Beslutsunderlag 

• Delegationsbeslut IFO juni 2021 

• Delegationsbeslut VoO och LSS juni 2021 

• Delegationsbeslut IFO juli 2021 

• Delegationsbeslut VoO och LSS juli 2021 

• Anställningsrapport tillsvidareanställningar juni 2021 

• Anställningsrapport tidsbegränsade anställningar juni 2021 

• Anställningsrapport timavlönade anställningar juni 2021 

 

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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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 115 
 

 

Anmälan 

 

Socialnämndens 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 22 
juni 2021 och 23 augusti. 

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningsrätten i Göteborg Dom 2021-06-24 (1) 

• Förvaltningsrätten i Göteborg Dom 2021-06-28 (2) 

• Förvaltningsrätten i Göteborg Dom 2021-07-01 (3) 

• Förvaltningsrätten i Göteborg Dom 2021-07-06 (4) 

• Förvaltningsrätten i Göteborg Dom 2021-07-07 (5) 

• Högsta Förvaltningsrätten Stockholm Dom 2021-06-29 (6) 

• Förvaltningsrätten i Göteborg Dom 2021-07-21 (7) 

• Högsta Förvaltningsrätten Stockholm Dom 2021-08-03 (8) 
• Högsta Förvaltningsrätten Stockholm Dom 2021-08-03 (9) 

• Högsta Förvaltningsrätten Stockholm Dom 2021-08-03 (10) 

• Förvaltningsrätten i Göteborg Dom 2021-08-12 (11) 

 

Förslag till beslut på sammanträdet    

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner redovisningen. 

 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 

 

 

 

   

 

 

 

 


