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 Dnr 2022-000005 700 

SN § 111 Val av justerare 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

- välja Susanne Johansson till mötets justerare. 

Ärendet 

      

Beslutsunderlag 

      

___________________ 
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 Dnr 2022-000006 700 

SN § 112 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

- godkänna dagordningen med tillägg om information under övrigt 

Ärendet 

Under övrigt informerar förvaltningssekreterare kring inlämning av Ipads inför att 

mandatperioden är snart slut. 

Beslutsunderlag 

      

___________________ 
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 Dnr 2022-000007 700 

SN § 113 Information från socialchef och 

ordförande 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

- notera informationen från socialchef och ordförande. 

Ärendet 

På socialnämndens sammanträden kommer ledamöterna informeras om: 

- Praktik i verksamheten för ordförande och vice ordförande 

- KPR sammanträde 3 oktober  

- Socialchefsnätverket  

- Rådet för funktionshinderfrågor 8 november 

Beslutsunderlag 

Beslut delges 

Diariet 

___________________ 
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 Dnr 2022-000029 710 

SN § 114 Delårsbokslut och tertial 2 inklusive 

ekonomiska åtgärder 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

1. anta delårsberättelsen med budgetuppföljning per 31 augusti 2022, 

2. socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till sparåtgärder och ger i 

uppdrag att arbeta vidare med att utreda och göra konsekvensanalyser på dessa, samt att 

3. översända handlingen till kommunstyrelsen.   

 

Ärendet 

Enligt kommunövergripande direktiv så ska nämnden upprätta en delårsberättelse med 

budgetuppföljning per 31 augusti 2022. Förvaltningen redovisar enligt 

kommunövergripande direktiv.    

Sammanfattning 

Sammanfattningen redovisar några av de viktigaste händelserna som påverkat nämndens 

verksamheter. Här redovisas även en övergripande sammanfattning av måluppfyllnaden 

och det ekonomiska läget. En mer detaljerad beskrivning finns i beslutsunderlaget -

Delårsbokslutet.  

 

Beslutsunderlag 

Beslut delges 

Kommunstyrelsen 

Diariet 

___________________ 
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 Dnr 2022-000066 700 

SN § 115 Verksamhetsrapport tertial 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

1. anta rapporten verksamhetsuppföljning tertial 2 samt 

2. lägga 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-augusti 2022). 

Beslutsunderlag 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsrapport Tertial 2 

Beslut delges 

Diariet 

___________________ 
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 Dnr 2022-000065 760 

SN § 116 Ej verkställda beslut 2022 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

1.  anta rapporten om ej verkställda beslut,  

2.  översända rapporten till kommunstyrelsen samt  

3.  översända rapporten till kommunrevisionen 

Ärendet 

Socialnämnden ska enligt LSS, SoL och kommunallagen lämna uppgifter till  

kommunfullmäktige, Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och revisorerna. Uppgifterna  

ska innehålla hur många gynnande beslut enligt 4 kapitlet 1 § SoL och enligt 9 § LSS som  

inte har verkställts inom tre månader alternativt verkställts men avbrutits och inte åter  

verkställts inom tre månader.   

Nämnden ska fortsätta rapportera ej verkställda beslut fram till dess att beslutet verkställts  

eller av annan anledning avslutats.  

Som konsekvens av ej verkställda beslut kan inspektionen för vård och omsorg (IVO) hos  

förvaltningsrätten ansöka om utdömande av en särskild avgift.   

Denna rapport avhandlar ej verkställda beslut för kvartal 2, april-juni 2022 

Beslutsunderlag 

Rapport ”Ej verkställda beslut kvartal 2” 

Beslut delges 

Kommunstyrelsen 

Kommunrevisionen 

___________________ 
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 Dnr 2020-000254  

SN § 117 Uppdrag att utreda Allégården och 

korttiden - brandskydd 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

- Ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en förstudie för om- och tillbyggnad av 

Allégården tillsammans med samhällsbyggnad och Tibrobyggen. 

- Förstudie om 300 tkr bekostas av samhällsbyggnad 

- Förvaltningen redovisar utredningen på Socialnämndens sammanträde under februari 

månad 2023 

Ärendet 

Räddningstjänsten östra Skaraborg (RÖS) genomförde under 2019 en brandtillsyn på 

samtliga särskilda boende i Tibro kommun. Tillsynen resulterade i en rad åtgärder som 

behöver genomföras för att förstärka brandskyddet på samtliga särskilda boende, förutom 

Bonargården. Tibrobyggen, samt Samhällsbyggnad har sedan dess åtgärdat en rad 

brister, men de större bristerna har inte kunnat genomföras, då det innebär stora 

åtagande i fastighet och för verksamhet. 2021 gjordes en lokalutredning inom 

förvaltningen. Lokalutredningen föreslår att vi startar med Allégårdens äldreboende, samt 

korttiden. Åtgärder som behöver göras där är att installera sprinklers, samt åtgärda 

innertaket, utifrån brandskyddet. 

Yrkande under sammanträde 

Peter Söderlund (L) yrkar på att lägga till att-sats om att förstudien om 300 tkr bekostas av 

samhällsbyggnaden samt att ändra första att-satsen genom att lägga till att förstudien ska 

genomföras tillsammans med samhällsbyggnad och Tibrobyggen.  

Beslutsgång 

Ordförande ställer frågan om socialnämnden ska besluta enligt arbetsutskottets förslag 

eller enligt Peter Södelunds förslag. Ordförande finner att socialnämnden beslutar enligt 

Söderlunds förslag.  
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Beslut delges 

Vård och omsorgschef 

Diariet 

___________________ 
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 Dnr 2022-000035 700 

SN § 118 Statsbidrag 2022 - Motverka ensamhet 

bland äldre och för ökad kvalitet i vården 

och omsorgen om personer med 

demenssjukdom 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

- Ansöka om statsbidrag hos Socialstyrelsen för verksamhetsåret 2022 

- Ge förvaltningen i uppdrag att underteckna ansökan.   

Ärendet 

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2022 fördela statsbidrag till 

kommunerna för att motverka ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i vården och 

omsorgen om personer med demenssjukdom. Kommuner ska innan 31 oktober 2022 

söka medel för kostnader som uppstår 2022. Tibro Socialförvaltning har sökt detta bidrag 

tidigare år och avser att även söka för 2022. Bidragets storlek är sedan tidigare fastställd 

fördelningsnyckel 821 053 kr för 2022 och kommer användas till finansiering av personal 

inom demensorganistionen.   

Beslut delges 

Vård och omsorgschef 

Diariet      

___________________ 
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 Dnr 2022-000109 730 

SN § 119 Statsbidrag 2022 - Säkerställa en god vård 

och omsorg av äldre personer 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

1. Ansöka om statsbidrag hos Socialstyrelsen för verksamhetsåret 2022. 

2. Ge förvaltningen i uppdrag att underteckna ansökan 

Ärendet 

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2022 fördela statsbidrag till 

landets kommuner för en äldreomsorgsatsning. Syfte med statsbidraget är att säkerställa 

en god vård och omsorg av äldre personer. Innan 31 oktober kan kommuner ansöka om 

statsbidraget Säkerställa god och säker vård, där fördelningen till Tibro kommun är 5 395 

202 kr för 2022. Förvaltningen avser använda statsmedlen till personalkostnader inom 

avsett område. 

Beslutsunderlag 

Beslut delges 

Diariet 

___________________ 
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 Dnr 2022-000107 750 

SN § 120 Organisationsförändring på 

myndighetsenheten 

Beslut 

Socialnämnden beslutar: 

- Att myndighetsenheten förstärks enligt förslag med tre samordnare/ärendehandledare  

Två tjänster som 1:e socialsekreterare tas samtidigt bort. 

Ärendet 

Sedan flera år tillbaka har Myndighetsenheten haft en otillfredsställande personalsituation 

med sjukskrivningar och en hög personalomsättning. Till följd av detta har kvarvarande 

personal fått arbeta under högt tryck. 

Det har under långa perioder saknats 1:e socialsekreterare som ska fungera som stöd 

och skapa struktur och trygghet. Detta har fått till följd både stress och otrygghet vilket 

gjort att många valt att söka annat arbete. I den situation som varit har vi varit nära att 

riskera en rättssäker handläggning. Det har bara klarat sig tack vare hängivna 

medarbetare. 

Trots flera försök att rekrytera 1:e socialsekretera har vi inte fått kompetenta sökande. 

Därför föreslår vi nu en lite annan typ av tjänst som samordnare/ärendehandledare som vi 

hoppas ska vara mer attraktiv att söka. Den samordnande tjänsten har större betoning på 

stöd till handläggare utifrån rutiner och riktlinjer och är mindre administrativ än 1:e 

socialsekreterare. 

Beslutsunderlag 

Organisationsschema 

Beslut delges 

Enhetschef för myndighetsenheten 

Verksamhetschef för IFO/FN 

___________________ 
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 Dnr 2022-000108 700 

SN § 121 Förslag till upplösning av 

samrådsgruppen samt förslag på ny 

organisering av kommunens 

brottsförebyggande arbete. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar: 

- Att ställa sig bakom föreslagna förslag 

Ärendet 

I verksamhetsplanen för 2021 gav kommunstyrelsen i uppdrag till 

kommunledningskontoret att tydliggöra uppdrag, organisering och samordning av 

kommunens sociala hållbarhetsarbete. I uppdraget har fokus legat på samrådsgruppen. 

Kommunens ledningsgrupp fastslog att en kartläggning och uppföljning av nuläget skulle 

göras, där såväl politiker som tjänstepersoner skulle intervjuas i kartläggningen. 2004 

beslutade kommunstyrelsen, 2004-11-02 § 78, om ny organisation för samrådsgruppen 

där kultur- och fritidsnämnden utsågs till huvudman. Likaså beslutades det om en politisk 

styrgrupp och tjänstemannaorganisation tillika ledningsgrupp. Det är enligt detta beslut 

som samrådsgruppen därefter har arbetat. Samrådsgruppens ursprungliga uppdrag är 

samverkan kring barn och unga gällande förebyggande arbete. Svaren från politiker och 

tjänstepersoner är till stora delar samstämmiga. Samrådsgruppens syfte, uppdrag och 

funktion är oklart. Utifrån vad som framkommit av kartläggningen är bedömningen att 

samrådsgruppens styrgrupp och ledningsgrupp bör avvecklas. Det finns behov av att 

mötas kring trygghetsfrågor och brottsförebyggande frågor utifrån hela befolkningen. För 

att möta behoven som framkommit i kartläggningen är ett förslag att informations- och 

dialogmöten införs. 

Förslag 

Utifrån ovanstående utredning har ett antal förslag formats och redogörs för nedan. 

Förslaget är att upphäva samrådsgruppens styrgrupp och ledningsgrupp. Vidare är 

förslaget att kommunstyrelsen utses att ansvara för ledningen av kommunens 

brottsförebyggande arbete samt för att rapportera till kommunfullmäktige om arbetet. Att 

samordningsfunktionen för brottsförebyggande frågor utifrån lagförslaget om kommuners 

brottsförebyggande ansvar inrättas inom kommunstyrelsens ansvarsområde. Att inrätta 

informations- och dialogmöten inom ramen för social hållbarhet med fokus på trygghets- 

och brottsförebyggande frågor och lägesrapport. Deltagare är: 
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* Kommunstyrelsens ordförande, tillika ordförande för dialogforumet.  

* Nämndernas presidier samt representant från övriga partier i kommunfullmäktige som 

inte ingår i någon nämnds presidium.  

* Förvaltningschefer, säkerhetschef, kommunpolis, representant från civilsamhälle och 

näringsliv, dvs. en representant från följande verksamheter: kyrkornas ekumeniska råd, 

föreningspoolen, näringsliv och AB Tibrobyggen.  

* Ev. ytterligare person/funktion utifrån behov. 

* Förslagsvis två gånger per år samt möjlighet att kalla samman vid behov. 

Beslutsunderlag 

Beslut KSau § 97 Förslag till upplösning av samrådsgruppen samt förslag på ny 

organisering av kommunens brottsförebyggande arbete.   

Utredning samrådsgruppen och social hållbarhet 

Beslut delges 

Kommunstyrelsen 

Diariet 

___________________ 
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 Dnr 2022-000098  

SN § 122 Rapport Mini-Maria i Skaraborg -förslag på 

hur Mini-Maria kan utvecklas och drivas i 

Skaraborg 

Beslut 

Socialnämnden beslutar: 

- Att ingå samverkansavtal för Mini Maria med östra hälso- och sjukvårdsnämnden 

och Skaraborgs kommuner. 

Ärendet 

Förslaget gällande Mini Maria har tagits fram i samråd med flera parter från både 

kommunerna i Skaraborg och Västra Götalandsregionen.  

Det övergripande målet med Mini-Maria Skaraborgs verksamhet är att motverka alkohol 

och drogberoende och beroende kopplat till spel om pengar bland unga upp till 21 år. 

Mini-Maria Skaraborg ska nå unga människor i ett tidigt skede av risk- och skadligt bruk 

för att förhindra att detta utvecklas till ett beroende, allvarlig psykisk ohälsa och att arbeta 

hälsofrämjande och förebyggande utifrån en tvärprofessionell ansats. 

En Mini-Maria-verksamhet innebär följande positiva effekter för de unga och deras 

närstående:  

• Tidig upptäckt och tidiga insatser motverkar allvarligt skadligt bruk och beroende och    

utvecklandet av psykisk ohälsa.  

• Kan bidra till att eventuell psykisk ohälsa och neuropsykiatrisk problematik upptäcks, då 

sådan kan döljas av skadligt bruk och beroende. 

 • Minskat lidande för familjen och den enskilde ungdomen.  

• De unga har ett ställe att gå till och får en sammanhållen vårdkedja. Det innebär en 

trygghet för individen.  

• Fokus på hela ungdomen och nätverket.  

• Hög tillgänglighet och snabb insats.  

• Rätt riktat stöd utifrån professioner med rätt kompetens.  

• Likvärdig vård/stöd i hela samverkansområdet 

Mini-Maria-verksamheten föreslås ha två huvudmottagningar, en i Skövde och en i 

Lidköping. Mottagningarna i Falköping och Mariestad är satellitmottagningar som 
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bemannas av personalen från huvudmottagningarna. Styrgruppen ansvarar för att 

anpassa verksamheten utifrån de behov som uppstår, i den mån detta är möjligt för 

verksamheten. Exempelvis om det under en period skulle uppstå ett behov av ökad 

närvaro eller utökad samverkan i en viss kommun.  

Den totala beräknade årliga kostnaden för Västra Götalandsregionen är cirka 5,8 miljoner 

kronor, och för kommunerna cirka 4,6 miljoner kronor. Regionen bär en högre kostnad, 

bland annat på grund av att personalkostnaderna är högre och för att vissa 

huvudmannaspecifika kostnader tillkommer.  

Kostnaden per kommun är baserad på respektive kommuns totala befolkningsmängd. 

För Tibro kommun innebär det en kostnad på 156 tkr för 2023 och 193 tkr 2024. 

Beslutsunderlag 

Beslut delges 

Diariet 

Västra Götlandsregionen 

___________________ 
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 Dnr 2022-000104  

SN § 123 Presentation av äldreundersökningen 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

- notera informationen 

Ärendet 

Socialstyrelsen genomför årligen en riksomfattande undersökning av kommunernas 

äldreomsorg. Årets undersökning genomfördes perioden 14 januari - 20 mars. 

Coronapandemin hade då pågått i två år i Sverige. Kort efter enkätens sista svarsdatum 

betraktades covid-19 inte längre som en allmän- och samhällsfarlig sjukdom. Eftersom 

undersökningen inte genomfördes 2021 så jämförs årets resultat med resultaten för 2020. 

Svaren från 2020 samlades in i början av coronapandemin, när det ännu inte fanns något 

vaccin, vilket påverkade samhället och i synnerhet äldre och sköra personer. 

Resultaten från årets undersökning är på många frågor mer negativa än tidigare år för 

hela landet, skriver Socialstyrelsen i sin analys, samtidigt som resultaten för år 2020 var 

mer positiva än tidigare. Årets resultat bör ses i ljuset av att coronapandemin pågått i två 

år när svaren samlades in. 

I Tibro fick vi in svar från ungefär 53 procent av de tillfrågade både vad gäller de som får 

hemtjänst och de som bor på äldreboende. Utvalda svar finns i bifogat bildspel. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse socialförvaltningen 2022-09-09 

Bildspel: Resultatet från årets äldreundersökning 

Beslut delges 

Diariet 

___________________ 

 



 Sida 21 (32) 

 Socialnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2022-10-03  

 

Protokollet är digitalt signerat. Utdragsbestyrkande 

JAN HANNA 

 

SUSANNE JOHANSSON 

 

 
 

 Dnr 2022-000055  

SN § 124 Motion om språkkrav vid anställning inom 

skola samt vård och omsorg i Tibro 

kommun  

Beslut 

Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige: 

- Att avslå motionen med hänsyn till att Socialstyrelsens allmänna råd inte kan användas 

som vägledning i det syfte som motionen föreslår, samt att den redan ansträngda 

bemanningssituationen försvårar möjligheten till språklyft för personal med icke fullgoda 

språkkunskaper. 

Reservationer 

Åse Nicklasson (SD) och Ulf Lindström (SD) reserverar sig mot beslutet.  

Ärendet 

En motion om språkkrav vid anställning inom skola samt vård och omsorg i Tibro kommun 

har inkommit från Åse Nicklasson (SD) och Kristoffer By (SD). De skriver bland annat att 

de personer som behöver vård och omsorg också behöver förstå vad personalen säger 

och själva bli förstådda för att de ska känna trygghet och tillit. Bristfälliga kunskaper i 

svenska språket hos personalen kan innebära en risk att omsorgstagaren inte får den 

vård/omsorg hon/han behöver.  

Motionärerna skriver vidare att även de som ska utbilda våra barn måste kunna god 

svenska för en fungerande undervisning och för att barnen ska kunna tillgodogöra sig 

utbildningen. Motionärerna föreslår därför kommunfullmäktige besluta följande: 

- att ge berörda nämnder i uppdrag att tillsammans ta fram ett obligatoriskt språktest med 

språkkrav enligt Socialstyrelsens rekommendationer för användning vid nyanställning.  

- att redan anställda inom berörda förvaltningar i Tibro kommun, som inte har fullgoda 

kunskaper i svenska språket, ska ges möjlighet till språklyft. 

Den 7 april 2022 beslutade kommunstyrelsens ordförande att överlämna motionen till 

socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden för beredning. 

Yttrande 

De rekommendationer från Socialstyrelsen som nämns i motionen är Socialstyrelsens 

allmänna råd från år 2011 och fungerar inte som vägledning i det syfte som motionärerna 
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föreslår. Dels är de allmänna råden alldeles för vaga för att kunna användas som stöd i 

framtagande av ett eventuellt språktest. Och dels är det bara socialförvaltningens 

ansvarsområden som berörs av Socialstyrelsens allmänna råd. De kan inte tillämpas som 

stöd inom barn- och utbildningsförvaltningen. 

Vid nyanställning till vård och omsorg i Tibro så ställs redan krav på att man ska kunna 

utrycka sig väl i svenska, både i tal och skrift. Ansvaret för rekryteringar ligger hos 

närmaste chef och språkkunskaper ingår som en av flera bedömningsgrunder. För att 

erbjudas en tillsvidareanställning krävs i regel att man är undersköterska, vilket i sin tur 

kräver en godkänd utbildning där krav på språkkunskaper ingår.  

Det kan tilläggas att den 1 juli 2023 så kommer undersköterska att bli en så kallad 

skyddad titel, vilket innebär att Socialstyrelsen kommer pröva och utfärda bevis för rätten 

att använda den yrkestiteln. Socialstyrelsen har tagit fram förslag på föreskrifter och 

allmänna råd för att tydliggöra vilka krav som ska gälla för att få ett sådant bevis. I 

förslaget kan man läsa att godkända betyg om minst 100 gymnasiepoäng i svenska och 

svenska som andraspråk föreslås blir ett krav. Förslaget har skickats ut på remiss och 

remisstiden går ut den 14 oktober 2022. 

Bristande språkkunskaper kan däremot förekomma bland timvikarier och 

visstidsanställda, eftersom det är svårt att ställa samma krav på dem som vid en 

tillsvidareanställning. Men att ge dem möjlighet till språklyft skulle innebära stora 

svårigheter att få ihop bemanningen på våra enheter, eftersom timvikarier och 

visstidsanställda redan täcker vakanser som uppstått. För den som har bristande 

språkkunskaper kan istället praktiskt arbete möjliggöra att man lär sig ett yrkesspråk fullt 

ut. Det finns flera goda exempel på det i vår förvaltning. 

Socialförvaltningen rekommenderar att socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att 

avslå motionen. 

Yrkande under sammanträde 

Åse Nicklasson (SD) yrkar på bifall och Ulf Lindström (SD) ställer sig bakom Åse 

Nicklassons yrkande.  

Beslutsgång 

Ordförande ställer frågan till socialnämnden om motionen ska avslås. Ordförande ställer 

frågan om motionen ska bifallas. Ordförande finner att socialnämnden beslutar om att 

avslå motionen.  
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Beslutsunderlag 

Motion Språkkrav vid anställning inom skola 

samt vård och omsorg i Tibro kommun, 2022-04-08 

Tjänsteskrivelse socialförvaltningen 2022-09-08 

Beslut delges 

Kommunstyrelsen 

Barn- och utbildningsnämnden 

Diariet 

___________________ 
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 Dnr 2022-000105  

SN § 125 Uppdaterad befolkningsprognos för äldre i 

Tibro år 2030 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

- notera informationen. 

Ärendet 

Varje höst uppdaterar Statistiska Centralbyrån befolkningsprognoserna för landets 

kommuner. Socialförvaltningen följer befolkningsprognosen för invånare över 65 år för att 

se hur många platser på särskilt boende som behövs år 2030. Vi räknar med 

boendeplatser för 4,8 procent av invånarantalet över 65 år. 

Befolkningsprognosen för Tibro är nu uppdaterad med år 2021 som basår. 

Fram till år 2030 kan vi enligt prognosen se att invånarna inom åldersintervallet 65-79 år 

kommer att minska med 52 personer, medan de som är 80 år och äldre kommer att öka 

med 175 personer. I årets prognos ökar dock inte invånarna över 80 år lika mycket fram 

till år 2030 som de gjorde i förra årets prognos. Men behovet antal boendeplatser år 2030 

förblir det samma som i senaste prognosen, 143 stycken. 

Tibro har historiskt sett räknat med boendeplatser för 4,6 procent av invånarna över 65 år. 

I och med det nya ledningssystemet för handläggning inom vård- och omsorg som 

beslutades i juni 2020, och det faktum att invånarna över 80 år ökar betydligt i 

befolkningsprognosen, så väljer förvaltningen att istället prognostisera platser för 4,8 

procent. Ett ökat antal äldre innebär fler vårdtagare med komplex vårdproblematik. Det 

bör nämnas att 5 procent länge var den del som man tidigare nationellt sett räknade med 

bodde på särskilt boende, innan mer vård började ges i hemmet. 

Med 4,8 procent som utgångspunkt behöver Tibro enligt 2022 års prognos ha 143 platser 

för särskilt boende år 2030. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse socialförvaltningen 2022-09-09 

Beslut delges 

Diariet 

___________________ 
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 Dnr 2022-000075 730 

SN § 126 Månatlig rapport heltidsresan 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

- notera informationen och lägga den till handlingarna. 

Ärendet 

      

Beslutsunderlag 

      

___________________ 
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 Dnr 2022-000017 700 

SN § 127 Rapporter 

Beslut 

Socialnämnden beslutar: 

- Att notera informationen och lägga den till handlingarna 

Ärendet 

Under augusti månad har flertalet boendebeslut fattats och de har verkställts eller kommer 

att verkställas inom månadens slut. Den längsta väntetiden är 3 veckor. 

Beslutsunderlag 

Kösituation säbo 2022  

Beslut delges 

Diariet 

___________________ 
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 Dnr 2022-000012 700 

SN § 128 Förteckning inkomna meddelanden 2022 

Beslut 

Socialnämnden beslutar: 

- Att notera informationen och lägger den till handlingarna 

Ärendet 

Inkom regeringsbeslut: Fi2022/02571 Uppdrag att vidta energibesparingsåtgärder inom 

den statliga förvaltningen.  

KS beslut § 95 Åtgärder med anledning av ökade energikostnader. 

Beslutsunderlag 

Fi2022/02571 Uppdrag att vidta energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen. 

KS beslut § 95 Åtgärder med anledning av ökade energikostnader. 

Beslut delges 

Diariet 

___________________ 
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 Dnr 2022-000010 700 

SN § 129 Delegationsbeslut 2022 

Beslut 

Socialnämnden beslutar: 

- Att notera information och lägger den till handlingarna. 

Ärendet 

220907 Marjo Koivumaa, socialchef, Avrop av grundutrustning från hjälpmedelscentralen. 

Avrop för inköp av huvudskydd, strumppådragare och griptänger vid gång 

220907 Marjo Koivumaa, socialchef, Avrop av grundutrustning från hjälpmedelscentralen 

Inköp av toaletthjälpmedel 

220907 Marjo Koivumaa, socialchef, Avrop av grundutrustning från hjälpmedelscentralen 

Inköp av kommunikation, information och varseblivning 

220901 Marjo Koivumaa, socialchef Underteckna hyresavtal 

Undertecknat 26 hyresavtal på socialförvaltningens parkeringsplatser 

Beslutsunderlag 

Beslut delges 

Diariet 

___________________ 
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 Dnr 2022-000011 700 

SN § 130 Inkomna domar 2022 

Beslut 

Socialnämnden beslutar: 

- Att notera informationen och lägga den till handlingarna 

Ärendet 

1 dom har inkommit sedan senaste socialnämnden. Domen avser kontaktperson enligt 

LSS. Förvaltningsrätten avslår överklagandet i sin helhet. Brukaren är beviljad 

korttidsboende och fungerade skolgång med aktiviteter dock finns det inget som tyder på 

att brukaren lever isolerat och behoven tillgodoses därför. 

Beslutsunderlag 

Beslutsunderlag 

Domar 2022  

Beslut delges 

Diariet 

___________________ 
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 Dnr 2022-000110 700 

SN § 131 Information 

Beslut 

Socialnämnden beslutar: 

- Att notera informationen. 

Ärendet 

Ordförande och vice ordförande vill tacka verksamheten för väl genomförd praktik inom 

hemvården och det bemötande de fått. Ett tack kommer att förmedlas i kommande 

nyhetsbrev som skickas ut till personalen. 

Beslutsunderlag 

      

___________________ 
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 Dnr 2022-000009 700 

SN § 132 Arbetsutskottets protokoll 

Beslut 

Socialnämnden beslutar: 

- Att notera arbetsutskottets protokoll från 2022-09-20 

Ärendet 

      

Beslutsunderlag 

SNAU protokoll 2022-09-20 

Beslut delges 

Diariet 

___________________ 
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 Dnr 2022-000008 700 

SN § 133 Övrigt  

Beslut 

Socialnämnden beslutar: 

- Att notera information från förvaltningssekreterare 

Ärendet 

Förvaltningssekreterare informerar kring inlämning av Ipads för politiker. Mer information 

kommer att skickas ut.     

Beslutsunderlag 

      

___________________ 
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