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Beslutande Lars-Erik Hammarström (S), Ordförande 

Carl Krekola (M), 1:e vice ordförande 

Anette Valentin (S) 

Peter Englén (S) 

Ingrid Hugosson (C) 

Thomas Lindberg (C) 

Eva Palmqvist (C) 

Kerstin Ljungkvist (-) 

Lukas Jonsson (S) tjänstgörande ersättare för Bjarne Svensson (S) 

Tjänstepersoner Annie-Lie Jarhult, förvaltningschef socialförvaltningen 

Johanna Ekbring, förvaltningssekreterare 

Matilda Erlandsson, Socialsekreterare § 74 

Ulrika Berg, Enhetschef barn och familj § 74 

Marie Rosell, Ekonom § 75 

Anette Cronholm, Avdelningschef Omsorg § 75 

Annie Ingelskog, Socialt ansvarig samordnare §§ 75, 80 

Lena Danielsson, Avdelningschef hälso- och sjukvård §§ 75, 80 

Lena Bodin, Medicinskt ansvarig sjuksköterska §§ 75-80 

Lena Eriksson, projektledare §§ 75-79 

  

Justerare Carl Krekola 

Justeringens plats och tid Östra Kyrkogatan 4B Åseda, Trasten , 2020-09-14 

 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 71-88 

 Johanna Ekbring  

 Ordförande 
  

 Lars-Erik Hammarström  

 Justerare 
  

 Carl Krekola  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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§ 71 Dnr 28072  

Godkännande av dagordningen 

Socialnämndens beslut 

 Socialnämnden godkänner dagordningen                       

Beslutsgång 

Ordförande frågar om Socialnämnden kan godkänna dagordningen och 

finner att socialnämnden beslutat så.                 
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§ 72 Dnr 2020-000010  

Val av justerare 

Socialnämndens beslut 

 Carl Krekola (M) väljs som justerare                 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Peter Englén (S) föreslår Carl Krekola (M) som justerare   

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan välja Carl Krekola (M) som 

justerare och finner att Socialnämnden beslutat så.                  
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§ 73 Dnr 2020-000245  

Omvärldsbevakning 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att flytta ärenden till nästa nämnd.          

Sammanfattning av ärendet 

 Uppdrag från förvaltningschef att utifrån en omvärldsbevakning lyfta 

framtida behov och utvecklingsområden inom Socialnämndens 

ansvarsområden.  

Omvärldsbevakningen utgår från tre huvudrubriker: Digitalisering, 

demografi och samverkan. 

Informationen har hämtats från: Institutet för framtidsstudier, 

Socialstyrelsen, SKR, Regionen, Visionen, Inera, Socioekonomisk analys - 

Småland och öarna samt Funktionsrätt.     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lars-Erik Hammarström (S) yrkar på att flytta ärendet till nästa nämnd     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om Socialnämnden kan flytta punkten till nästa 

socialnämnd och finner att socialnämnden beslutat så.         

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Administratör 2020-08-21   

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 75 Dnr 2020-000065  

Socialnämndens ekonomiska uppföljning år 2020 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen.         

Sammanfattning av ärendet 

 Prognosen visar på ett nollresultat och baseras på årets budget, utfall efter 

åtta månader samt kända avvikelser. Prognosen för juni månad visade på 

ett underskott med 2,3 miljoner kronor. I prognosen ingår en förmodad 

intäkt för statsbidrag för den kostnad som förvaltningen har haft på grund 

av covid -19. Om statsbidraget inte skulle utbetalas påverkar detta resultatet 

negativt med 3,3 miljoner kronor.  

Den pågående pandemin kommer med all säkerhet att påverka 

Socialförvaltningens verksamheter. Både inom personalen, med 

sjukskrivningar, extra insatser och arbetsbelastning, men också för 

individerna i förvaltningens omsorg, som till viss del ingår i Pandemins 

riskgrupp. Det är också en risk att ekonomiskt bistånd ökar på grund av 

pandemin under en period framöver. Likaså finns en risk för att våld i nära 

relationer ökar, liksom placeringar och psykisk ohälsa  

Ekonomiska konsekvenser 

Det prognosticerade resultatet är inom budgetram           

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 

så.         

Beslutsunderlag 

Ekonomisk rapport för socialförvaltningen, september 2020 

Uppföljning per verksamhet jan – aug 2020 

Verksamhetsnyckeltal Socialförvaltningen 2020      

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Kommunstyrelsen  
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§ 76 Dnr 2020-000244  

Rapport verksamhetssystem Lifecare 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen         

Sammanfattning av ärendet 

Avtal om nytt verksamhetssystem tecknades med Tieto i februari 2019 

därefter startade införandeprojektet i april 2019 och pågick till augusti 2020. 

Under våren 2019 planerades hela projektet tillsammans med projektledare 

från Tieto. Planeringsmöten hölls för de olika modulerna. Tidplan gjordes 

upp för IFO, Omsorgen, Hälso- och sjukvården och Arbetsmarknads-

enheten där alla möten och konsultledda utbildningsdagar planerades in.  

Hösten 2019 började införandet i olika etapper med början inom Individ och 

familjeomsorgen. När projektet avslutas har alla utbildningar hållits och alla 

olika delar har startat. Tidplanen har hållits med få undantag. 

Verksamhetssystemet har visat sig vara intuitivt ge möjlighet till bättre 

arbetsflöde.            

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 

så.         

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av Projektledare och Förvaltningschef 2020-08-24 

Rapport verksamhetssystem Lifecare     

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

kommunstyrelsen 
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§ 77 Dnr 2020-000211  

Ansökan centrala medel för digitalisering, Feitian 
tvåfaktorsinloggning 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att fördela 115 800 kr för 

införande av Feitian tvåfaktorsinloggning samt driftskostnad på 30 000 kr, 

juli till december 2020 från centralt avsatta budgetmedel för digitalisering.          

Sammanfattning av ärendet 

Inom Socialförvaltningen har fast anställd personal sedan fem år tillbaka 

SITHS-kort som inloggningsmetod i verksamhetssystemet 

Procapita/Lifecare. Att utfärda SITHS-kort är en kostsam och tidsödande 

process. Dessutom fungerar inte SITHS-kort vid inloggning i mobiltelefon 

vilket kommer vara aktuellt vid införandet av Lifecare mobil omsorg.  

Feitian tvåfaktorsinloggning är en smidig inloggningsmetod som till att 

börja med kommer att användas för inloggning i Lifecare mobil omsorg och 

för timanställda eftersom det är där behovet av säker inloggning måste 

tillgodoses. Men det finns möjlighet att använda den för fler system, fler 

användare och i fler förvaltningar framöver.  

Fördelar med Feitian-nyckeln är:  

• hög säkerhet vid delade enheter 

• full kontroll på utgivningsprocessen 

• enkel administration av användare och nycklar 

• lätt för användaren utan krav på registrering eller privat Bank-ID 

• liten tålig återanvändningsbar nyckel utan batteriladdning 

• passar de flesta IT-miljöer och enheter  

Med Feitian-nyckeln får vi en inloggningsmetod som är enkel att 

administrera. Den uppfyller behovet av inloggning både i dator och telefon 

på delade enheter. Den är kostnadseffektiv jämfört med SITHS-kort 

eftersom den dels är billigare och dels går att återanvända.   

Ekonomiska konsekvenser 
115 800 kr för införande av Feitian tvåfaktorsinloggning samt driftskostnad   

30 000 kr från centralt avsatta budgetmedel för digitalisering.           
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 

så.          

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2020-07-02    

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Kommunstyrelsen 
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§ 78 Dnr 2020-000210  

Ansökan centrala medel för digitalisering, Lifecare 
Mobil Omsorg 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att fördela 100 000 kr för 

införande av Lifecare mobil omsorg samt driftskostnad 55 800 kr för 

perioden september till december 2020 från centralt avsatta budgetmedel 

för digitalisering         

Sammanfattning av ärendet 

I dag har personalen inom hemtjänsten ingen möjlighet att komma åt 

aktuell dokumentation vid besök hos den enskilde. För att veta vilka 

insatser som ska utföras används en pärm med handskrivna instruktioner. 

För att säkerställa att vårdpersonalen vet vilka insatser som ska utföras och 

för att dokumentera det som blivit gjort har personalen behov av att kunna 

läsa och skriva information vid besök hos den enskilde. Många andra 

kommuner har redan system för detta genom att använda mobiltelefoner.   

Lifecare Mobil omsorg (LMO) har full integration med 

verksamhetssystemet Lifecare och ger möjlighet att hämta information från 

Lifecare planering där schema och den enskildes insatser planeras och 

Lifecare utförare där dokumentationen skrivs. I LMO-appen finns alltid 

aktuell uppdaterad information. Där kan personalen se alla planerade 

besök. Där finns all information om den enskilde som behövs för besöket. 

Det går att dokumentera direkt i mobilen på plats. Liksom att registrera 

tiden för besöket.  

Med Lifecare Mobil Omsorg får personalen åtkomst till sitt arbetsschema 

och all väsentlig dokumentation runt den enskilde med återrapportering 

direkt i mobilen. Detta ger en kvalitetssäkrad och effektiv organisation.   

Ekonomiska konsekvenser 

100 000 kr för införande av Lifecare mobil omsorg samt driftskostnad 55 800 

kr från centralt avsatta budgetmedel för digitalisering.           
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 

så.         

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av Förvaltningschef, 2020-07-02  

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Kommunstyrelsen 
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§ 79 Dnr 2020-000209  

Ansökan centrala medel för digitalisering, Lifecare 
Planering 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att fördela 150 000 kr för 

införande av Lifecare Planering samt driftskostnad 80 500 kr för perioden 

juni till december 2020 från centralt avsatta budgetmedel för digitalisering.            

Sammanfattning av ärendet 

Socialförvaltningen har under våren infört ett nytt verksamhetssystem för 

dokumentation inom omsorgen. För att få en helhet är nästa steg att 

digitalisera hemtjänstens planering som idag sker helt manuellt med papper 

och penna eller i Excell. Det är tidsödande att göra planeringen och 

eftersom det är svårt att få en överblick finns risk att insatser missas, eller 

blir utförda på fel tid. Det är också en utmaning att fördela uppdragen så att 

personalens arbetstid tas tillvara på bästa sätt.  

Ett planeringssystem behövs för att effektivt planera personalens och den 

enskildes tid och för att möta förändrade behov på ett snabbt och enkelt 

sätt. Med ett planeringssystem kan personalen få en sammanhängande 

överblick över dagens planering, vilka insatser som ska utföras, hur lång tid 

varje besök förväntas ta och vilka personer som ska besökas.  

Med hjälp att ett digitalt planeringssystem som Lifecare Planering blir 

planeringen effektivare eftersom personalens schema och alla enskilda och 

deras insatser finns i samma system. Genom att matcha behov och resurser 

hittar Lifecare Planering en optimerad planeringslösning som gynnar både 

den enskilde och personalen. Med Lifecare Planering säkerställs att alla 

besök blir utplanerade till rätt personal som har rätt kompetens. Personal-

kontinuiteten blir högre och rutterna bättre planerade.  

En bra och säker planering ger förutsättningar för en god ekonomi, bättre 

arbetsmiljö och högre kvalitet för den enskilde.   

  

Ekonomiska konsekvenser 

150 000 kr för införande av Lifecare Planering samt driftskostnad 80 500 kr 

från centralt avsatta budgetmedel för digitalisering.            
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 

så.         

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2020-07-01   

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Kommunstyrelsen 
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§ 80 Dnr 2020-000231  

Kvalitetsrapport maj - augusti 2020 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen           

Sammanfattning av ärendet 

Sammanfattande rapport för månaderna maj - augusti 2020 gällande 

kvaliteten inom Socialförvaltningen. Rapporten innehåller bland annat 

information om avvikelsesystemet, Coronapandemin och våld i nära 

relationer.            

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 

så.         

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av Medicinskt ansvarig sjuksköterska och Socialt ansvarig 

samordnare, 2020-08-18 

 

”Kvalitetsrapport Socialförvaltningens avdelningar 2020-05-01 –2020-08-31”      

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 81 Dnr 2020-000250  

Ersättning till särskilt boende 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att förvaltningschefen får i uppdrag att ta fram 

förslag på hur ersättning till särskilt boende kan se ut. Förslag ska redovisas 

på nämnden i mars 2021 för beslut.          

Sammanfattning av ärendet 

Verksamheterna efterfrågar en översyn av ersättning till särskilt boende.            

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 

så.         

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 20-08-20     

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 82 Dnr 2020-000220  

Halvårsrapport och statistik från Familjefrid Kronoberg  
2020 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen.           

Sammanfattning av ärendet 

Statistik och Information januari- juni 2020 gällande Familjefrid Kronoberg. 

Familjefrid Kronoberg är en specialiserad verksamhet riktad mot våld i nära 

relationer. Oavsett vart man bor i länet ska möjligheten till professionellt 

stöd och hjälp finnas och självklart kostnadsfritt för såväl våldsutsatt som 

våldsutövare. I informationsunderlaget finns statistik fördelat på kön och 

utsatt/utövare. Därutöver tillkommer statistikunderlag för Familjefrid 

Kronoberg gällande januari-juni 2020.          

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 

så.         

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2020-08-24 

Statistik januari-juni 2020 för Familjefrid Kronoberg 

Information från Familjefrid Kronoberg januari-juni 2020    

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 83 Dnr 2019-000295  

Strukturella förändringar inom socialförvaltningen  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden anser att beslutet som enhälligt fattades den 9/3-2020 om 

strukturella förändringar kring kommunens äldreomsorg gäller. Dock att 

diskussionen efter kommunstyrelsens beslut kring alternativa förslag 

beaktas.       

Reservation 

Kerstin Ljungkvist (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för 

Centerpartiets förslag 

Ingrid Hugossons (C) Eva Palmqvist (C) och Thomas Lindberg (C) 

reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.  

Sammanfattning av ärendet 

 Med anledning av kommunstyrelsens återremiss, kommunstyrelsens 

protokoll 2020-06-10, § 154, gällande strukturella förändringar har 

lokalförsörjningsgruppen och socialförvaltningen träffats för att påbörjat 

arbetet med att titta på alternativa förslag. Då arbetet precis har påbörjats 

har några alternativa förslag ännu inte tagits fram. 

Ärendet kommer upp igen på nämnden i oktober och då kommer 

alternativa förslag att finnas med, vilka sedan ska skickas till 

kommunstyrelsen.     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Centerpartiet yrkar att utreda alternativa driftsformer för äldreomsorgen i 

hela kommunen såsom fortsatt kommunal regi, intraprenad eller privat 

utförare. Att utreda framtida behov av särskilt boende. Att en behovsanalys 

av trygghetsboende enligt utredarens starka rekommendationer görs i 

tydlig samverkan med användaren. I en sådan genomlysande utredning 

skall såväl medborgare, medarbetare, ekonomi, befolkningsprognos och 

kommunens utveckling omfattas och vara med. Så länge utredningen pågår 

görs inga förändringar av nuvarande struktur.  

Carl Krekola (M) och Lars-Erik Hammarström (S) yrkar att 

Socialnämnden beslutade enhälligt den 9/3-2020 om strukturella 

förändringar kring kommunens äldreomsorg. Detta beslutet anser vi bör 
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gälla. Dock att diskussionen efter kommunstyrelsens beslut kring 

alternativa förslag beaktas.  

Kerstin Ljungqvist (-) yrkar bifall till Centerpartiets yrkande 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finnar att socialnämnden 

beslutat i enlighet med Carl Krekolas (M) och Lars-Erik Hammarströms (S) 

yrkanden.  

Votering begärd 

Ordförande tydliggör propositionsordningen till att JA-röst innebär röst på 

Carl Krekolas (M) och Lars-Erik Hammarströms (S) yrkande och NEJ-röst 

på Ingrid Hugossons (C) Eva Palmqvist (C) och Thomas Lindbergs (C) 

yrkande.  

Omröstningsresultat 

Ledamot/Tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår 

Lars-Erik Hammarström (S), Ordförande X   

Carl Krekola (M), 1:e vice ordförande X   

Anette Valentin (S) X   

Lukas Jonsson (S) X   

Peter Englén (S) X   

Ingrid Hugosson (C)  X  

Thomas Lindberg (C)  X  

Eva Palmqvist (C)  X  

Kerstin Ljungkvist (-)  X  

Summa 5 4  

Antal JA-röster 5 stycken, antal NEJ-röster 4 stycken 

Ordförande finner att socialnämnden beslutat i enlighet med Carl Krekolas 

(M) och Lars-Erik Hammarström (S) yrkande.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2020-08-26     
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Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp. 
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§ 84 Dnr 2020-000005  

Information från förvaltningschef 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden noterar informationen till protokollet        

Sammanfattning av ärendet 

• Corona Nuläge 

• IFO 

• Skyddsutrustning 

• Övrigt            

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 

så.        

Beslutsunderlag 

Förteckning över information      
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§ 85 Dnr 2020-000201  

Tychofondens sammanträde 2020-05-27 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner förslag enligt Tychofondens protokoll 2020-05-27          

Sammanfattning av ärendet 

Den 3 maj 1954 skrev Tycho Carlsson i Åseda ett testamente i vilket han 

testamenterade en summa pengar till bland annat ”förbättrande av 

ålderdomsvården inom Åseda församling…”. Donationsmedlen skall enligt 

testamentet delas ut av Tychofondens styrelsen i samråd med ”Åseda 

Sockens fattigvårdsstyrelse” (idag är det Socialnämnden som ansvarar för 

motsvarande verksamhet).  

Tychofondens styrelse hade möte den 27 maj 2020 och beslutade om 

utbetalning av medel enligt det bilagda protokollet  

Ekonomiska konsekvenser 

Medlen tas ur fonden och ger därför inga ekonomiska konsekvenser för 

socialnämndens budget          

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 

så        

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreterare, 2020-08-17 

Protokoll från möte med Tychofondens styrelse, 2020-05-27      

Beslutet skickas till 

Tychofonden, Bjarne Svensson 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 86 Dnr 2020-000242  

Information kring införandet av Självservice för 
förtroendevalda 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen         

Sammanfattning av ärendet 

Idagsläget lägger förvaltningssekreteraren in de förtroendevaldas ersättning 

i Personec. Målsättningen har sedan modulen för förtroendevalda 

installerades varit att de förtroendevalda själva ska lägga in sin egen 

ersättning för möten.  

Plan för införande: 

Nämnd i september-planen delges till nämndsledamöterna, manual samt 

Regler för ersättningar till kommunalt förtroendevalda delas ut 

Nämnd i oktober-utbildning i självservice för förtroendevalda 

Nämnd i november-gemensam inläggning i modulen            

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 

så         

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreterare 2020-08-24    

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 87 Dnr 2020-000006  

Meddelande till socialnämnden 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden noterar informationen till protokollet         

Sammanfattning av ärendet 

Strukturella förändringar inom Socialförvaltningen, 2020-06-10, 

Kommunstyrelsen §154 

Ekonomiska rapporter juni 2020, 2020-06-10, Kommunstyrelsen § 163 

Budget 2021 och verksamhetsplan 2022-2023, 2020-06-10,  

Kommunstyrelsen §164 

Granskning av verkställande av kommunfullmäktiges beslut, 

Kommunstyrelsen §166 

Budget 2021 och verksamhetsplan 2022-2023, 2020-06-13 

Kommunfullmäktige §70 

Riktlinjer för taxor och avgifter inom omsorgen 2021, 2020-08-19 

Kommunstyrelsen §185 

Motion om Språkkrav i svenska för vårdrelaterade sysslor, 2020-08-19 

Kommunstyrelsen §187 

Förändrade vårdavgifter för placeringar av ungdomar vid SiS, 2020-06-23 

Statens institutionsstyrelse   

Förvaltningsrätten i Växjö,            

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 

så           

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreterare 2020-08-24        
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§ 88 Dnr   

Redovisning av delegationsbeslut år 2020 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen          

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har delegerat rätten att fatta beslut i vissa frågor till 

tjänstemän på socialförvaltningen. Socialnämnden ska av den anledningen 

får en rapport varje månad över vilka beslut som är fattade i 

socialnämndens ställe           

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 

så.         

Beslutsunderlag 

 Förteckning av delegationsbeslut 2020-09-07    

Beslutet skickas till 

Förvaltningssekreterare 

  

 




