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§ 108 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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§ 109 Dnr 2021-000002  

Val av justerare 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden väljer Ingrid Hugosson (C) som justerare.                     

Förslag till beslut på sammanträdet 
Matthias Sjöberg (V) föreslår att Ingrid Hugosson (C) väljs som justerare.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan välja Ingrid Hugosson (C) som 
justerare och finner att Socialnämnden beslutat så.                
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§ 110 Dnr 2021-000038  

Information från verksamheterna 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner informationen.         

Sammanfattning av ärendet 
Anhörigsamordnare informerar om sitt arbete kring anhörigstöd.       

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 
så.         

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreterare, 2021-09-21  

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp   
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§ 111 Dnr 2021-000299  

Delårsbokslut 2021 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner delårsbokslutet.        

Sammanfattning av ärendet 
Delårsbokslutet visar på ett negativt resultat på minus 3,7 miljoner kronor, 
prognosen för året är ett underskott på 3,1 miljoner kronor i förhållande till 
budget. Delåret ger även en översiktlig beskrivning av viktiga händelser, 
risker och intern kontroll, ekonomiskt utfall samt framtidens 
utvecklingsområde och utmaningar. Uppföljningen av mål påvisar att tre 
mål uppnås varav fem mål inte kommer att nås. 

Ekonomiska konsekvenser 
Den ekonomiska konsekvensen är ett underskott på 3,1 miljoner kronor.        

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 
så.         

Beslutsunderlag 
Verksamhetsberättelse socialnämnden januari-augusti 2021 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef och ekonom, 2021-09-27 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 112 Dnr 2021-000243  

Budget 2022 och verksamhetsplan 2023-2024 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden fastställer budget 2022 och verksamhetsplan 2023–2024. 

Socialnämnden beslutar om följande tillägg,  

- att den tilltänkta samordningstjänsten får arbetas in i befintlig 
budget och att motsvarande kostnad i stället sätts av för införande 
av garantibeloppet. 

Reservation 
 Socialdemokraterna reverserar sig mot beslutet för tilläggsyrkandet.    

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 29 juni, § 87, om budgetramarna för 
kommunens nämnder.  

Förändringar i budgetram förutom ordinarie kostnads- och 
intäktsuppräkningar är justering mellan nämnder, ett tillskott år 2021 på 4,2 
miljoner kronor som minskar under planperioden avseende köp av boende 
med särskild service. Tillskott i ram år 2022 består av: 

- Förebyggande insatser för barn och unga, två miljoner kronor 

- Bibehålla viss verksamhet i Norrhult, 1,3 miljoner kronor 

- Ökade kostnader för placeringar, två miljoner kronor 

- Ökad kostnadsbudget för äldreomsorgssatsning, 4,4 miljoner kronor 

Samtidigt ökar intäktsbudgeten för medel från Socialstyrelsen, 4,4 miljoner 
kronor. Personalkostnaderna är i 2021 års nivå. Löneökningar tillförs efter 
genomförd lönerevision.  

Socialnämndens driftbudgetförslag är inom de av Kommunfullmäktige 
tilldelade budgetramarna. Nettokostnaden ökar med 4,8 miljoner kronor 
mellan åren 2021 och 2024, vilket motsvarar 2 procent. Neddragning av 
budget för ej specificerade organisationsförändringar uppgår till 1,7 
miljoner kronor. 
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Verksamhetsplan 2023–2024 har fokus på fortsatt arbete kring God och nära 
vård och omsorg genom personcentrerat förhållningssätt samt arbete kring 
främjande och förebyggande insatser för våra medborgare.  

Ekonomiska konsekvenser 
Socialnämnden presenterar en budget i balans. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Centerpartiet yrkar på följande tillägg, 

I det budgetförslag som finns i handlingarna till dagens möte finns en 
utökning av en samordningstjänst. 

Socialnämnden har vid möte den 14 september 2021, § 97 beslutat att 
garantibelopp införs i Uppvidinge kommun. Kostnader som uppkommer 
med anledning av det beslutet finns inte med i budget för 2022 till 2024. 

Centerpartiet yrkar därför 

-att den tilltänkta samordningstjänsten får arbetas in i befintlig budget och 
att motsvarande kostnad i stället sätts av för införande av garantibeloppet. 

 

Vänsterpartiet yrkar bifall till Centerpartiets yrkande.  

Kerstin Ljungqvist (-) yrkar bifall till Centerpartiets yrkande.   

 

Socialdemokraterna yrkar på bifall till socialförvaltningens förslag till 
beslut.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 
så. 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
Centerpartiets tilläggsyrkande och finner att socialnämnden beslutat så.  

Votering begärd 
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Ordförande tydliggör beslutsgången till att JA-röst innebär bifall till 
Centerpartiets tilläggsyrkande och NEJ-röst innebär avslag till 
Centerpartiets tilläggsyrkande.  

 

Ledamot/Tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår 

Lars-Erik Hammarström (S), Ordförande  X  

Peter Englén (S)  X  

Birger Johansson (S)  X  

Anette Valentin (S)  X  

Matthias Sjöberg (V) 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 beslutar i enlighet med Centerpartiets 
tilläggsyrkande.        

Beslutsunderlag 
Socialnämndens förslag till budget 2022 och verksamhetsplan för 2023 och 
2024 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2021-09-27 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 113 Dnr 2021-000251  

Utredning av garantibelopp 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna förslaget gällande regelverk för 
garantibelopp i Uppvidinge kommun. Socialnämnden översänder ärendet 
till kommunfullmäktige.   

Reservation 
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet.      

Sammanfattning av ärendet 
Vid socialnämndens sammanträde 2021-06-18 behandlades ärendet 
Riktlinjer för taxor och avgifter inom omsorgen med dnr 2021–000172. 
Socialförvaltningen fick då i uppdrag att se över garantibelopp. Under 
socialnämndens sammanträde 2021-09-14 behandlades ärendet Utredning 
av garantibelopp med dnr 2021–000251. Vid detta sammanträde fattade 
socialnämnden beslut om att införa ett garantibelopp i Uppvidinge 
kommun. Socialförvaltningen fick i uppdrag att ta fram ett förslag på 
regelverk och belopp för garantibelopp.  

Ekonomiska konsekvenser 
Socialnämndens intäkter minskar då enskilda inte betalar den egentliga 
avgiftskostnaden inom omsorgen. Ett garantibelopp på 1 234 kr ger 
minskade intäkter inom äldreomsorgen på - 638 592 kr per år, beräknat på 
förutsättningarna för augusti månad. 

Det går i dagsläget inte beräkna eventuella kostnader för garantibelopp när 
det gäller bostad med särskild service (LSS), då förvaltningen idag inte 
begär in ekonomisk redogörelse för beräkning av avgifter. 

Att administrera garantibeloppet kommer att öka personalkostnader.   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Centerpartiet yrkar på att ändring görs i beslutstexten så att det står att 
ärendet ska sändas till kommunfullmäktige istället för kommunstyrelsen.   

Socialdemokraterna yrkar på att ärendet återremitteras till förvaltningen då 
de ekonomiska konsekvenserna inte är fullt utredda eftersom det inte är 
framtaget eventuella kostnader för LSS. Ändra startdatum till 2023-01-01 då 
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medel för året 2022 inte finns med i det lagda budgetförslaget från 
förvaltningen.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut med ändring för Centerpartiets 
ändringsyrkande eller i enlighet med Socialdemokraternas yrkande.  
 
Ordförande finner att socialnämnden beslutat i enlighet med 
Socialdemokraternas yrkande.  
 
Votering begärd 
 
Ordförande tydliggör beslutsgången till att JA-röst innebär röst på 
förvaltningens förslag till beslut samt till Centerpartiets ändringsyrkande. 
NEJ-röst innebär röst på Socialdemokraternas yrkande.   

 

Ledamot/Tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår 

Lars-Erik Hammarström (S), Ordförande  X  

Peter Englén (S)  X  

Birger Johansson (S)  X  

Anette Valentin (S)  X  

Matthias Sjöberg (V) 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 beslutar i enlighet med förvaltningens 
förslag till beslut samt till Centerpartiets ändringsyrkande.         
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Beslutsunderlag 
Regelverk för garantibelopp 2021-09-28 

Tjänsteskrivelse 2021-09-21  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

Socialförvaltningens ledningsgrupp   
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§ 114 Dnr 2021-000172  

Riktlinje för taxor och avgifter inom omsorgen 2022 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner utredningen samt föreslår kommunstyrelsen att 
besluta om att bibehålla nuvarande nivå av maxtaxan.       

Sammanfattning av ärendet 
Vid kommunstyrelsen sammanträde 2021-08-24 återremitterades ärendet 
Riktlinjer för taxor och avgifter inom omsorgen 2022 dnr 2021–000037 till 
socialnämnden för att utreda ekonomiska konsekvenser utifrån att sänka 
maxtaxenivån till 1200 kr.  

Maxtaxan är ett högkostnadsskydd för avgifter, ett tak för högsta 
avgiftsnivå enligt 8 kap. 5§ Socialtjänstlagen. För 2021 är maxtaxan 2 138 kr. 
Sänkt maxtaxa gynnar de enskilda som har avgiftsutrymme över 1 200 
kronor/månad. De enskilda som idag inte betalar något eller lite för sin 
hjälp kommer inte att påverkas av att maxtaxan sänks till 1 200 kronor.    

Ekonomiska konsekvenser 
En sänkning av maxtaxan till 1 200 kronor ger minskad intäkt för 
socialnämnden med - 1 093 896 kronor per år, baserat på augusti månads 
underlag för avgiftsberäkning.            

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 
så.       

Beslutsunderlag 
Utredning av maxtaxan 2021-09-28 

Tjänsteskrivelse 2021-09-21   

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Socialförvaltningens ledningsgrupp   
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§ 115 Dnr 2021-000292  

Upphörande av riktlinje för samtycke till sammanhållen 
journalföring och till registrering i kvalitetsregister 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att riktlinjen för samtycke till sammanhållen 
journalföring och till registrering i kvalitetsregister ska upphöra och ersättas 
med en rutin.         

Sammanfattning av ärendet 
Riktlinjen för samtycke till sammanhållen journalföring och till registrering 
i kvalitetsregister fastställdes av socialnämnden den 7 juni 2012.  

Bakgrunden var att eftersom kvalitetsregister var relativt nytt inom 
kommunal verksamhet, fanns det inte helt klara regler för om/och i så fall 
hur samtycke skulle inhämtas och vad som händer om den enskilde inte 
kunde ge sitt samtycke eller om den enskilde motsade sig att registreras. Av 
den anledningen var det viktigt att nämnden stod bakom det sätt som 
Uppvidinge kommun hanterade situationerna.  

Idag finns det klara regler för hur samtycke ska inhämtas, både för 
sammanhållen journalföring och för att registrera en person i 
kvalitetsregister och därför föreslår förvaltningen att riktlinjen övergår i en 
rutin, som vid behov kan justeras av Socialförvaltningens ledningsgrupp, så 
som övriga rutiner inom förvaltningen hanteras.           

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, 2021-09-06 

Riktlinje för samtycke till sammanhållen journalföring och till registrering i 
kvalitetsregister.  
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Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp   
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§ 116 Dnr 2021-000320  

Kvalitetsrapport Socialförvaltningens avdelningar 2021-
05-01-2021-08-31 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner informationen samt ger socialförvaltningen i 
uppdrag att göra en fördjupad utredning kring fall.          

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden får varje år information om olika delar i kvalitetsarbetet från 
socialt ansvarig samordnare och medicinskt ansvarig sjuksköterska för 
perioden januari-april, maj-augusti och därefter Kvalitets-och 
patientsäkerhetsberättelsen som rör hela året. Denna rapporten 
sammanfattar maj – augusti 2021 gällande kvaliteten inom 
Socialförvaltningen. Bland annat beskrivs att pandemin är i ett lugnare läge. 
Restriktioner förväntas bli kvar inom hälso-och sjukvård och omsorg ännu 
en tid. Detta för att personer vi gör insatser hos är sköra och ofta inte svarar 
lika bra på vaccin. Läkarbemanningen är fortfarande inte tillfredsställande 
på de regiondrivna vårdcentralerna. Avvikelser-lite statistik samt 
information om digitala lås på läkemedelsskåp.   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Socialnämnden yrkar på att ge förvaltningen i uppdrag att göra en 
fördjupad utredning kring fall.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 
så. 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
socialnämndens yrkande och finner att socialnämnden beslutat så.         

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av Medicinskt ansvarig sjuksköterska och Socialt ansvarig 
samordnare, 2021-09-21 

Kvalitetsrapport Socialförvaltningens avdelningar 2021-05-01 – 2021-08-31  
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Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp   

  

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
19(27) 

Sammanträdesdatum 
2021-10-12 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 

§ 117 Dnr 2019-000057  

Förvaltningsövergripande värdighetsgarantier 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner förslaget av värdighetsgarantier.        

Sammanfattning av ärendet 
År 2011 infördes en värdegrund i socialtjänstlagen, 5 kap. 4§. 
"Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva 
ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund)" En värdighetsgaranti 
syftar till att erbjuda något utöver vad den äldre har rätt till enligt lag eller 
föreskrift. 

Socialförvaltningens har tagit fram följande förvaltningsövergripande 
värdighetsgarantier: 

* Alla medarbetare ska kunna visa tjänstelegitimation i kontakt med 
medborgare, besök i hemmet.  

* Vid planerade besök eller möten där det uppstår 30 minuters försening 
meddelas den som väntar. 

* Alla som kommer i kontakt med oss ska bli bemötta på ett professionellt 
och personcentrerat förhållningssätt.  

Om den enskilde eller en närstående anser att garantin inte uppfylls finns 
det möjlighet att lämna in klagomål och synpunkter till socialnämnden. 
Dessa hanteras enligt rutinen för klagomål och synpunkter.         

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 
så.       

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-20  

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp   
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§ 118 Dnr 2021-000321  

Ansökan från Karl-Gustav Anderssons fond 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beviljar medel från Karl-Gustav Anderssons fond till ett 
belopp av 20 000 kr med syfte att möjliggöra gemensamma aktiviteter för de 
som bor i gruppbostad.          

Sammanfattning av ärendet 
Nils Andersson testamenterade år 1997 medel att användas till de 
handikappade i Uppvidinge kommuns behov av till exempel resor eller 
andra förströelser.  

Enhetschef för gruppbostäder önskar kunna erbjuda personer som bor i 
gruppbostad aktiviteter under höstterminen 2021. Med anledning av 
pandemin har många boende känt sig isolerade vilket har påverkat deras 
psykiska mående. En fritidsgrupp har nu tillsatts för att organisera en rad 
aktiviteter i syfte att främja den psykiska hälsan för de boende. 
Aktiviteterna kommer att lägga fokus på att bryta isoleringen. I samband 
med dessa aktiviteter som infaller varannan onsdag kommer det att bjudas 
på fika. Det kommer även att organiseras en konsert som beräknas kosta 
5000 kr. Vid detta tillfälle kommer man även att bjuda på festmat. 
Sammanlagt ansöks om 20 000 kr från Karl-Gustav Anderssons fond.  

Ekonomiska konsekvenser 
Kostnaden som tas ur fonden blir 20 000 kr. Den 29 september 2021 fanns 
det 29 585 kr tillgängliga i fonden.          

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 
så.         

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av omsorgschef, 2021-09-21  
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Beslutet skickas till 
Mira Drazic, enhetschef gruppbostäder 

Annette Cronholm, omsorgschef   
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§ 119 Dnr 2021-000319  

Information från omsorgschef angående aktiviteter på 
särskilda boenden 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner informationen.         

Sammanfattning av ärendet 
Omsorgschef informerar om de aktiviteter som arrangeras på kommunens 
särskilda boenden.  

Vid socialnämndens sammanträde i juni 2021 presenterades en 
kvalitetsuppföljning där förvaltningen bland annat gjort en uppföljning på 
de aktiviteter som arrangerats på de särskilda boendena. Under 
socialnämndens sammanträde i september framkom dock önskemål om 
mer information kring aktiviteterna.           

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 
så.        

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreterare, 2021-09-21  

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp   
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§ 120 Dnr 2021-000177  

Information om god och nära vård och omsorg 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner informationen.         

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen på socialförvaltningen informerar om arbetet med en 
god och nära vård och omsorg i kommunen.            

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 
så.        

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse förvaltningssekreterare, 2021-05-18  

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp   
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§ 121 Dnr 2021-000003  

Information från förvaltningschef 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden noterar informationen.         

Sammanfattning av ärendet 
* Budgetgrupp/Intern kontroll 

* Lex Sarah 

* Antal platser på särskilt boende 

* Covid-19 

* Övrigt        

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 
så.         

Beslutsunderlag 
Förteckning över informationen, 2021-09-30 

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp   
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§ 122 Dnr 2021-000004  

Meddelande till Socialnämnden 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden noterar informationen till protokollet.          

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen 

Protokollsutdrag, 2021-09-21, §266, Sammanträdesplan 2022 

Protokollsutdrag, 2021-09-21, §265, Trafikupphandling 2025 

Protokollsutdrag, 2021-09-21, §262, Kommunövergripande 
internkontrollpunkter 2022 

Protokollsutdrag, 2021-09-21, §261, Översyn av bolag och 
kommunstyrelsens organisation 

Protokollsutdrag, 2021-09-21, §260, Vision 2040 – Uppvidinge kommun 

Protokollsutdrag, 2021-09-21, §259, Översyn av målstyrningen 

Protokollsutdrag, 2021-09-21, §254, Nya lokaler för förskolan i Norrhult 

Protokollsutdrag, 2021-09-21, §252, Centralförråd skyddsutrustning 

Protokollsutdrag, 2021-09-21, §241, Information om ekonomiskt läge år 2021 
Socialnämnden 

Protokollsutdrag, 2021-09-21, §254, Ekonomiska rapporter Uppvidinge 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Protokollsutdrag, 2021-09-07, §106, Översyn av bolag och 
kommunstyrelsens organisation 

Protokollsutdrag, 2021-09-07, §107, Vision 2040 - Uppvidinge kommun   

Protokollsutdrag, 2021-09-07, §108, Översyn av målstyrningen 

Protokollsutdrag, 2021-09-07, §106, Översyn av bolag och 
kommunstyrelsens organisation 

Kommunfullmäktige 
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Protokollsutdrag, 2021-09-07, §112, Omfördelning av budgetmedel för IT-
verksamhet 

Förvaltningsrätten i Växjö 

Dom, 2021-09-14, Mål nr , Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Dom, 2021-09-20, Mål nr , Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Dom, 2021-09-14, Mål nr  

Beslut, 2021-09-13, Mål nr  

Växjö Tingsrätt 

Dom, 2021-09-20, Mål nr  

Kammarrätten i Jönköping 

Beslut, 2021-09-16, Mål nr  

Beslut, 2021-09-16, Mål nr  

Beslut, 2021-09-14, Mål nr  

Dom, 2021-09-23, Mål nr   

Alkoholärenden 

Inre tillsyn enligt 9 kap. 2§ alkohollagen. Ärendet avskrivs från vidare 
handläggning. SN 2021-206 

Inre tillsyn enligt 9 kap. 2§ alkohollagen. Ärendet avskrivs från vidare 
handläggning. SN 2021-288 

Inre tillsyn enligt 9 kap. 2§ alkohollagen. Ärendet avskrivs från vidare 
handläggning. SN 2021-289              

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 
så.         

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreterare      

Beslutet skickas till 
Förvaltningssekreterare 
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§ 123 Dnr   

Redovisning av delegationsbeslut år 2021 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen.        

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har delegerat rätten att fatta beslut i vissa frågor till 
tjänstepersoner på socialförvaltningen. Socialnämnden ska av den 
anledningen få 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 
Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreterare, 2021-09-21 

Förteckning av delegationsbeslut  

Beslutet skickas till 
Förvaltningssekreterare   
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