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Plats och tid Teamsmöte, måndagen den 4 oktober 2021 kl 15:00-17:45, paus 16:37-16:42 

Beslutande Jan Hanna (S), Ordförande 
Mikael Faleke (M), 1:e vice ordförande 
Peter Söderlund (L) 
Hanna Ward (C) ersätter Carola Sundvall (C) 
Susanne Johansson (S) 
Göran Kornestedt (S) ersätter Agneta Olsson (S) §§ 107-108 
Åse Nicklasson (SD) 
Ulf Lindström (SD) 
Kjell Hultsten (KD) 
 

Ej tjänstgörande ledamöter Göran Kornestedt (S) 
Iren Lundberg (SD) deltog inte efter 16:42 
Maria Maric (KD) 
Ann-Charlotte Lindqvist (SD) 

Övriga deltagande Anneli Maaranen, socialchef §§ 106-107 
Linda Batshon Nilsson, förvaltningssekreterare §§ 106, 108, 114-118  
Annicka Klar, MAS/kvalitetsutvecklare §§ 106 och 108 
Rikard Strömqvist, verksamhetschef §§ 106- 107, 109-111 
Malin Sundesjö §§107 
Elin Zell, enhetschef §107 
Emma Nilsson, SAS/kvalitetsutvecklare §§ 106, 108 
Hans-Erik Alin, utredningssekreterare §§ 111-113 
Elisabeth Ohlsson, verksamhetschef §110 
Antonia Lagerin, HR- konsult §109 
Carina Laurila, enhetschef §109 
Sandra Eggen, enhetschef §109 

 
Utses att justera Susanne Johansson   

Justeringens plats och tid Socialförvaltningens kansli  

 

Underskrifter 

Sekreterare  Paragrafer §§ 104-118 

 Linda Batshon Nilsson  

Ordförande   

 Jan Hanna  

Justerare   

 Susanne Johansson  
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Beslutande organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-10-04 

Anslagsdatum 2021-10-11 Anslag tas ner 2021-11-02 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningens kansli 

Underskrift  

 Linda Batshon Nilsson 
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 Dnr 2021-000001 700 

SN § 104 Val av justerare 

Beslut 

Socialnämnden beslutar: 

- att välja Susanne Johansson till mötets justerare. 

Ärendet 

      

Beslutsunderlag 

      

___________________ 
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 Dnr 2021-000002 700 

SN § 105 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Socialnämnden beslutar: 

- att godkänna dagordningen 

Ärendet 

      

Beslutsunderlag 

      

___________________ 
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 Dnr 2021-000003 700 

SN § 106 Information från socialchef och 

ordförande 

Beslut 

Socialnämnden beslutar: 

- att notera informationen från socialchef och ordförande 

Ärendet 

På socialnämndens sammanträde informeras om följande: 

- Pandemin och upphörande av restriktioner inkl vaccination dos 3 

- Presentation av vik. SAS/ kvalitetsutvecklare Emma Nilsson 

- Delegeringsprocess 

- Lex Sarah 

- Lex Maria 

- Upphandling verksamhetssystem 

- Tf Socialchef 

- KPR 

- Folkhälsorådet 

Beslutsunderlag 

      

___________________ 
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 Dnr 2021-000179 700 

SN § 107 Delårsberättelse med budgetuppföljning 

per 31 augusti 2021 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

- anta delårsberättelsen med budgetuppföljning per 31 augusti 2021 samt att 

  översända handlingen till kommunstyrelsen. 

Ärendet 

Enligt kommunövergripande direktiv så ska nämnden upprätta en delårsberättelse med 

budgetuppföljning per 31 augusti 2021. Förvaltningen redovisar enligt 

kommunövergripande direktiv. 

Beslutsunderlag 

Rapport Delårsberättelse med bokslutsuppföljning per 31 augusti 2021  

Presentation delår 

Protokollsutdrag SNAU 2021-09-22 § 98 

 

Beslut delges 

Kommunstyrelsen 

Diariet 

___________________ 
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 Dnr 2021-000064 700 

SN § 108 Verksamhetsrapport 2021 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

- anta rapporten verksamhetsuppföljning tertial 2 samt lägger den till handlingarna. 

Ärendet 

Socialförvaltningen upprättar en verksamhetsuppföljning tertialvis med syfte att underlätta 

styrning och ledning av verksamheterna för socialnämnden. Verksamhetsuppföljningen 

ska också kunna användas i prognosarbetet som ett stöd för chefer och ekonom inom 

förvaltningen.  

Tertialrapporten tillsammans med ekonomirapporten ger en helhetsbild av förvaltningen 

för att kunna se goda och avvikande resultat för vidare åtgärder. 

Denna rapport avhandlar verksamhetsuppföljning tertial 2 (maj- augl 2021). 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsrapport tertial 2  

Protokollsutdrag SNAU 2021-09-22 § 99 

 

Beslut delges 

Diariet 

___________________ 
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 Dnr 2021-000145 730 

SN § 109 Verksamhetsförändring inom Vård och 

omsorg, område VO1 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar följande; 

2. att inrätta 4,0 tjänst som kommer ha att ett mer dagligt omvårdnads-

personalplanerings- och administrationsansvar, 2,1 mnkr, 

3. att avveckla 1,0 tjänst verksamhetsresurs, 0,63 mnkr samt 

4. att omdisponera medel mellan vård och omsorg övergripande konto, inklusive del 

av volymkompensationen, till respektive enhet, totalt 0,95 mnkr. 

5. Förändringen träder i kraft 1 januari 2022. 

Ärendet 

2017-09-01 genomfördes förändringar inom socialtjänstens organisation. En organisation 

som inte hann träda i kraft utifrån den förtroendekris som infann sig strax efter beslutet.  

2018-11-19, § 131, beslutade Socialnämnden om en organisationsförändring för 

förvaltningen med verkställighet från 1 januari 2019.  

Förvaltningen hade redan inför år 2019 års organisationsförändring pekat ut att uppdraget 

för verksamhetsresurserna inom vård och omsorg fortsatt behövde ses över. Detta utifrån 

att det inom VO1, särskilda boenden och demensenheten, skulle dela på 1,0 tjänst 

verksamhetsresurs och det fanns en farhåga för att det inte skulle vara tillräckligt. Detta 

utifrån att medarbetarantalet inom främst demensenheten visade sig ha ett högt antal 

medarbetare per chef.  

Under våren gav socialchef verksamhetschef och aktuella enhetschefer i uppdrag att se 

över hur ett chefsstöd kan se ut utifrån tesen om att den övergripande 

verksamhetsresursen för område VO1 kan göras om. En annan faktor har varit att se över 

uppdrag och tjänster för att kunna skapa kompetenstrappa för undersköterskor samt att 

ge ett närmre vardagligt stöd till omvårdnadspersonal.  

Förvaltningen presenterar i medföljande rapport om nuläget och behov framåt samt 

föreslår en verksamhetsförändring inom vård och omsorg. 

Beslutsunderlag 

Rapport Verksamhetsförändring inom vård och omsorg, VO1 
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HR-rapport: Hållbart arbetsliv 

Uppdragsbeskrivning för 1:e undersköterska 

Tydliggörande av administrativa uppdrag 

Konsekvensanalys 

Protokollsutdrag SNAU 2021-09-22 § 100 

 

Beslut delges 

Diariet 

Ekonomiavdelningen 

___________________ 
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 Dnr 2021-000038 730 

SN § 110 Införande av arbetsskor inom vården och 

omsorgen 

Beslut 

Socialnämnden beslutar: 

- att bevilja arbetsskor till all tillsvidareanställd personal som arbetar med brukarnära vård 

och omsorg inom äldreomsorg och funktionsnedsättning, årligen.  

(Sammanlagt 300 personer, kostnad ca 340 tkr/år, inklusive administrativ kostnad. 

Kostnaden ryms inte inom budget, ytterligare finansiering är nödvändig) 

Ärendet 

Den politiska majoriteten beslutade vinter 2020 att införa arbetsskor till vårdpersonal år 

2021. Förvaltningen fick i uppdrag att verkställa beslutet. Beslutet finansierade genom ett 

extra tillfälligt statsbidrag. 

Under våren 2021 utsågs en arbetsgrupp med representanter från Vård och omsorg och 

Funktionsnedsättning samt en ergonom från Företagshälsovården Avonova. Man tog fram 

kriterier för arbetsskorna utifrån Skatteverkets regler och arbetsgruppens kunskap och 

erfarenhet. 

Medarbetarna fick sedan möjlighet att prova skor och välja den modell som passade dem 

bäst. Skorna levererades i maj. 

Förvaltningen gav nämnden en lägesrapport i februari 2021 och fick då i uppdrag att 

återkomma senast i oktober 2021 om möjligheten att införa ett årligt koncept med 

arbetsskor för vård- och omsorgspersonal, inklusive förslag på finansiering.   

Det är detta uppdrag som redovisas nedan samt i bilaga och som är underlag till flera 

alternativ till beslut gällande arbetsskor. 

Yrkande under sammanträdet: 

Jan Hanna yrkar på att besluta om förvaltningens förslag om alternativ 1. Mikael Faleke 

och Peter Söderlund ställer sig bakom Hannas yrkande. 

Yrkanden under sammanträdet 

Åse Nicklasson (SD) ställer sig bakom arbetsutskottets förslag om alternativ 1. Mikael 

Faleke (M) ställer sig också bakom arbetsutskottets förslag.  
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Beslutsgång 

Ordförande ställer frågan om socialnämnden ska besluta enligt arbetsutskottets förslag. 

Ordförande finner att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

Beslutsunderlag 

Rapport utredning 

Redovisning av enkät 

Protokollsutdrag SNAU 2021-09-22 § 101 

 

Beslut delges 

Diariet 

___________________ 
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 Dnr 2020-000308 700 

SN § 111 Återremiss; motion om samarbete mellan 

äldreomsorg, skola och barnomsorg.  

Beslut 

Socialnämnden rekommenderar kommunfullmäktige att anse motionen besvarad 

eftersom: 

- Samarbeten i sådan form som motionären förslår redan förekommer till viss del 

och att det alltid funnits öppna kanaler mellan förvaltningarnas verksamheter.  

- Möjligheterna till samarbeten vid framtida planering av samhällsservice är mycket 

goda med hänsyn till de korta avstånd som redan idag finns mellan äldreboenden, 

förskolor och skolor i Tibro, men också utifrån ”Generella överenskommelser kopplade till 

lokalförsörjning” som beslutades av kommunstyrelsen den 9 april 2019, samt skrivningar i 

granskningshandlingen till ny översiktsplan. Om samlokalisering inte skulle bli aktuellt vid 

nybyggnation, kan de korta avstånden mellan verksamheterna ändå möjliggöra 

samarbeten så som motionären föreslår. 

Ärendet 

En motion om samarbete mellan äldreomsorg, skola och barnomsorg har inkommit från 

Ulf Lindström (SD). Motionären skriver att man vid många äldreboenden har provat att 

låta de boende få interagera med både barn och djur, vilket har visat sig ge mycket positiv 

effekt. Bland annat har den positiva stämningen höjts rejält, upplevda krämpor bland de 

äldre har minskat och deltagande i olika aktiviteter har ökat. Motionären skriver vidare att 

även barnen har stort utbyte av att träffa äldre generationer och föreslår därför följande: 

- att möjligheterna för en samverkan mellan barnomsorg, skola och äldreomsorg på ett så 

effektivt sätt som möjligt ses över inom en mycket snar framtid för att stå redo när 

pandemin släppt sitt grepp, 

- att detta arbete ska ta hänsyn till dagens förutsättningar men även finnas med vid 

framtida planering av barnomsorg, skola och äldreomsorg då om- och/eller nybyggnation 

blir aktuell. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 november 2020 att överlämna 

motionen till socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden för beredning.  

Socialnämnden lämnade sitt svar på motionen den 22 mars, med förslaget att anse 

motionen besvarad eftersom det redan idag finns samarbeten så som motionären föreslår 

och att förutsättningarna för samarbeten och samlokalisering i framtiden är mycket goda. 
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Kommunfullmäktige beslutade den 26 april 2021 att återremittera motionen för ytterligare 

beredning hos socialnämnden. 

 

Yttrande 

Socialförvaltningen bedömer att det inte finns något ytterligare att tillföra i beredningen av 

ärendet och föreslår därför att nämnden beslutar enligt tidigare beslut i ärendet. En 

eventuell framtida samlokalisering av äldreomsorg och barnomsorg kommer dock även 

behöva involvera samhällsbyggnadsförvaltningen. Därför bifogas ett yttrande från 

stadsarkitekten gällande den andra att-satsen i motionen. Men även om en 

samlokalisering inte skulle visa sig vara aktuellt eller ens möjligt så talar de korta 

avstånden mellan verksamheterna ändå för att samarbeten kommer vara möjligt även i 

framtiden, precis så som beskrivits i tidigare tjänsteskrivelse den 11 mars 2021. 

Professor Helle Wijk på Svenskt Demenscentrum skriver i ett svar till förvaltningen att det 

saknas forskningsstudier som utvärderar sådana koncept som motionären föreslår, men 

att om man prövar denna typ av integrerat boende bör det ske med möjlighet till 

hänsynstagande till individuella preferenser och valmöjlighet.  

Förvaltningen efterfrågade forskning på området, eftersom det prognostiserade behovet 

av platser inom äldreomsorgen år 2030 till största delen kommer utgöras av platser för 

tyngre omvårdnad, så som vård av demenssjuka. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut om återremiss (KF § 74) 2021-04-26 

Tjänsteskrivelse socialförvaltningen 2021-03-11 

Tjänsteskrivelse socialförvaltningen 2021-09-13 

Motion om samarbete mellan äldreomsorg, skola och barnomsorg, 2020-10-09 

Yttrande från stadsarkitekten 2021-09-13 

Protokollsutdrag SNAU 2021-09-22 § 102 

Beslut delges 

Barn- och utbildningsnämnden 

Kommunstyrelsen 

___________________ 
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 Dnr 2020-000043  

SN § 112 Framtida särskilda boenden i Tibro - En 

reviderad rapport om nuläget och framtida 

behov 

Beslut 

Socialnämnden beslutar: 

- att anta den reviderade rapporten. 

Ärendet 

Den ursprungliga rapporten antogs av socialnämnden den 24 februari 2020. En första 

revidering skedde den 5 oktober 2020 och nu görs ytterligare en eftersom ny 

befolkningsprognos från Statistiska Centralbyrån blev tillgänglig i augusti 2021. Enligt 

prognosen fram till 2030 ökar antalet invånare över 80 år lite mer än tidigare prognoser.   

Enligt årets befolkningsprognos så skulle 143 boendeplatser behövas år 2030. Det blir en 

ökning med 1 plats jämfört med föregående års behovsprognos.  

Av dessa 143 platser så skulle minst 73 avse demensplatser. 

När Bonargårdens samtliga avdelningar är öppnade så finns 132 boendeplatser. Således 

behövs ytterligare 11 platser fram till år 2030. Förvaltningens anser att 132 platser är 

tillräckligt fram till år 2026, att ökningen som sker fram till 2026 är hanterbar inom det 

befintliga beståndet av boendeplatser, men efter 2026 behövs ytterligare 11 platser fram 

till 2030. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Socialförvaltningen 2020-09-06 

Framtida särskilda boenden i Tibro – En reviderad rapport om nuläget och framtidens 

behov, version 1.2 

Protokollsutdrag SNAU 2021-09-22 § 103 

Beslut delges 

Diariet 

Samhällsbyggnadsnämnden 

___________________ 
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 Dnr 2021-000102 700 

SN § 113 Medborgarförslag om digital fixare 

Beslut 

Socialnämnden beslutar: 

- att ställa sig bakom kultur- och fritidsnämndens utredning och beslut  

(KFN § 41) och rekommenderar kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget 

eftersom kostnaden inte ryms inom de ekonomiska ramarna. 

Ärendet 

Ett medborgarförslag om digital fixare har inkommit till kommunen. Förslagsställaren 

skriver bland annat att en miljon svenskar är i digitalt utanförskap, varav de allra flesta är 

över 55 år. Många saknar tillgång till internet, smartphone eller bankID, enligt rapporten 

”Svenskarna och internet 2019”, vilket innebär stora begränsningar och exkludering från 

ett samhälle där digital tillgång och kompetens idag tas alltmer för givet. 

Förslagsställaren föreslår därför att Tibro kommun likt Skövde ska starta en tjänst med en 

digital fixare som ett steg mot ett minskat digitalt utanförskap. Tjänsten ska vara 

kostnadsfri och främst för personer som är 65+ som behöver stöd eller hjälp att komma 

igång med eller att installera olika appar och digitala tjänster på plats i hemmet eller över 

telefon. En digital fixare kan till exempel hjälpa till med rådgivning om bra 

kommunikationsappar, rådgivning om bra appar som främjar sociala aktiviteter, rådgivning 

om bra digitala samhällstjänster, hjälpa till att installera och komma igång med olika appar 

och program i smarttelefon, surfplatta och smart-TV och installation av Chromecast, 

Apple-TV eller liknande. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20 april 2021 att skicka 

medborgarförslaget till kommunledningskontoret, IT- och kommunikationsenheten, samt 

socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden för beredning. 

Utredning 

I början av maj 2021 hade socialförvaltningens utredningssekreterare, IT- och 

kommunikationschefen, samt enhetschef för kultur ett möte kring medborgarförslaget. Det 

visade sig att enhetschefen för kultur hade ett förslag om att tjänsten digital fixare bör 

ligga på biblioteket, med tanke på bibliotekens folkbildningsuppdrag. Ett utkast till 

tjänsteskrivelse presenterades och samtliga var eniga i att om det blir aktuellt med en 

digital fixare så bör den vara knuten till biblioteket och att den invånare som behöver hjälp 

söker sig dit. Det skulle då även finnas möjlighet för den digitala fixaren att ordna 

gemensamma informationsträffar på biblioteket.  
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I den slutliga tjänsteskrivelsen från kultur- och fritidsförvaltningen står att läsa: 

”… folkbiblioteket kan bli ett nav i samhället för digital kompetens. Uppdraget är inte nytt, 

utan finns i ett flertal kommuner där folkbiblioteket har utökats till Digidel-center.” 

Skövde kommun har sedan den 1 december 2020 en digital fixare och inledningsvis 

diskuterades möjligheten att lägga tjänsten på Skövdes bibliotek, men på grund av 

pandemin valdes en lösning som innebär hjälp via telefon eller hembesök. Enligt Skövdes 

digitala fixare så är det inte ovanligt att man vid hembesöket förväntas lösa saker som inte 

ingår i uppdraget, trots att man från Skövdes sida varit tydliga med vad hjälpen består i. 

Socialförvaltningen anser att det koncept som presenteras i kultur- och 

fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse (se bilaga) är att föredra, men att det bör finnas 

möjlighet att i undantagsfall göra hembesök hos de som inte har möjlighet att besöka 

biblioteket, på grund av exempelvis funktionshinder.  

Eftersom den beräknade kostnaden för tjänsten inte ryms inom kultur- och 

fritidsnämndens ram så föreslog de att kommunfullmäktige skulle avslå 

medborgarförslaget. 

En alternativ lösning för att delvis tillmötesgå medborgarförslaget och samtidigt skapa en 

viss finansiering vore att lägga uppdraget inom socialförvaltningens serviceenhet, att 

möjligheten till digital fixare finns som ett tillval för de invånare över 70 år som blivit 

beviljade serviceinsatser i hemmet via förenklat bistånd. Sedvanlig timtaxa för 

serviceinsatser skulle då gälla. Med andra ord blir hjälpen inte kostnadsfri. Dessutom 

kommer hjälpen då bara vara tillgänglig för en viss utpekad målgrupp som också betalar 

för den. Det är ej känt huruvida personalen som idag arbetar inom serviceenheten har den 

kompetens eller det digitala intresse som skulle krävas för uppdraget.  

Socialförvaltningens bedömning är dock att det mest logiska är att en digital fixare finns 

på biblioteket just med hänsyn till bibliotekets folkbildningsuppdrag. På så vis blir det inte 

lika utpekande mot en viss målgrupp och möjligheten till digital hjälp skulle då finnas 

tillgänglig för alla. Socialförvaltningen föreslår därför att socialnämnden ställer sig bakom 

kultur- och fritidsnämndens utredning. Men inte heller socialnämnden ser någon möjlighet 

att inom sina rama finansiera tjänsten och rekommenderar således att medborgarförslaget 

avslås. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag om digital fixare, 2021-03-17 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut (KSAU § 92), 2021-04-20 

Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-05-04 

Kultur- och fritidsnämndens beslut (KFN § 41), 2021-06-21 

Tjänsteskrivelse socialförvaltningen, 2021-07-22 

Protokollsutdrag SNAU 2021-09-22 § 104  



 Sida 18 (23) 

 Socialnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2021-10-04  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 

 

Beslut delges 

Kommunstyrelsen 

Kultur- och fritidsnämnden 

IT- och kommunikationschef 

___________________ 

 



 Sida 19 (23) 

 Socialnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2021-10-04  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 Dnr 2021-000057 700 

SN § 114 Förteckningen av inkomna meddelanden 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

- notera inkomna meddelande till och med 27 september 

Ärendet 

Beslut inkommen 2021-09-17: Kommunstyrelsen har beslutat avseende 

ekonomikalendern för 2020 

Tibro kommuns remissyttrande Börja med barnen, god och nära vård för barn och unga 

Beslutsunderlag 

Ekonomikalendern bilaga 1 och 2 

Beslut ekonomikalendern  

Tibro kommuns remissyttrande Börja med barnen, god och nära vård för barn och unga 

Protokollsutdrag SNAU 2021-09-22 § 105 

Beslut delges 

Diariet 

___________________ 

 



 Sida 20 (23) 

 Socialnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2021-10-04  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 Dnr 2021-000024 700 

SN § 115 Delegationsbeslut 2021 

Beslut 

- Socialnämndens beslutar att: 

- notera delegationsbeslut till och med 16 september 

Ärendet 

20210914  SN Kap 3 punkt 1 Jan Hanna, ordförande 

Remisyttrande Remiss av SOU 2021:34 Börja med barnen! En sammanhållen god och 

nära vård för barn och unga 

210908 SN kap 6 punkt 19 Anneli Maaranen, socialchef 

Avstängning av personal enligt AB 10 § mom 2 och 3. Gäller arbetstagare inom 

Funktionshinderområdet. Arbetstagaren stängs av från arbetet under perioden 2021-09-

08 tom 2021-10-07. Under avstängningen behåller arbetstagaren lön. Arbetstagaren ska 

stå till arbetsgivarens förfogande under avstängningsperioden. Arbetsgivaren har 

tydliggjort att arbetstagaren under avstängningen inte får besöka arbetsplatsen eller 

kontakta sina kollegor med hänvisning till pågående utredning. Överläggning har skett 

med fackförbundet Kommunal. Lex Sarah utredning inletts. 

210906 SN kap 4.1 punkt 15 Anneli Maaranen, socialchef 

Avrop av grundutrustning från Hjälpmedelscentralen gällande hygienhjälpmedel med 

anledning av nuvarande avtal upphör 2022-05-31. Socialchef avropat aktuell 

grundutrustning inom produktområdet 

20210830 SN, kap 15 punkt 1 Anneli Maaranen, socialchef 

Beslut om tillförordnande av tf verksamhetschef för IFO/FN för perioden 20210901-

20220228 som blir Elisabeth Olsson. Ärendet förhandlat med fackliga organisationer 

enligt MBL 11 §. Tillfällig ledningsstruktur upprättats för IFO/FN. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag SNAU 2021-09-22 § 106 

Beslut delges 

Diariet 

___________________ 

 



 Sida 21 (23) 

 Socialnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2021-10-04  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 Dnr 2021-000025 700 

SN § 116 Inkomna domar 2021 

Beslut 

- Socialnämnden beslutar att: 

- notera inkomna domar för perioden augusti och fram till och med 16 september 

Ärendet 

Under perioden 3 domar inkommit som avser ekonomiskt bistånd. Samtliga har avslagits i 

sin helhet av förvaltningsrätten då den första domen avser att klienten inte har stått till 

arbetsmarknadens förfogande, dom nr 2 har klienten ansökt om bistånd efter perioden 

man sökte för, den 3 domen avser att klienten har ansetts som sammanboende och har 

därför i dagsläget inte rätt till bistånd. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag SNAU 2021-09-22 § 107 

Domar 2021  

 

Beslut delges 

Diariet 

___________________ 

 



 Sida 22 (23) 

 Socialnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2021-10-04  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 Dnr 2021-000013 700 

SN § 117 Arbetsutskottets protokoll 

Beslut 

Socialnämnden beslutar: 

- att notera arbetsutskottets protokoll från 2021-09-22 

Ärendet 

      

Beslutsunderlag 

Protokoll 2021-06-09 SNAU 

___________________ 

 



 Sida 23 (23) 

 Socialnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2021-10-04  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 Dnr 2021-000004 700 

SN § 118 Övrigt 

Beslut 

Socialnämnden beslutar: 

- att notera inkomna frågor 

Ärendet 

Åse Nicklasson (SD) ställer frågan till förvaltningen om hur oroligheterna hanterats på ett 

av våra boenden. Socialchef har kontakt med säkerhetssamordnare men skickar ut 

uppdaterad information till ledamöterna så fort det är möjligt. 

Beslutsunderlag 

      

___________________ 

 


