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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2020-12-10  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 2020-12-10 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  
för protokoll  Socialförvaltningen 
Underskrift ...................................................................................... 

 

 
  

Plats och tid: 
 

Näset, Lindesbergs kommunhus, kl. 9:00-11:45 
Beslutande: Mathz Eriksson (C) 

Elin Axelsson (S), deltar på distans 
Ulla Lundqvist (S), deltar på distans 
Tuula Marjeta (C), deltar på distans 
Marie Lindh (V), deltar på distans 
Sven-Erik Larsson (M), deltar på distans 
Monika Klockars (M), deltar på distans 
Margareta Andergard (KD), deltar på distans 
Jari Mehtäläinen (SD), deltar på distans 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Vera Peci (S) deltar på distans och ersätter Bo Stenberg (S)  
Fredrik Rosenbecker (SD) deltar på distans och ersättare Björn Larsson (-) 

Ej 
tjänstgörande 
deltagare 

Annika Himmerfält (V) 
Bertil Jansson (M) 
Stina Sundling (L) 
Ingalill Lennartsdotter (MP) 

Övriga 
deltagare: 

Rouzbeh Isa, sekreterare  
Madde Gustavsson, förvaltningschef  
Inger Österberg, verksamhetschef  
Jessica Öhlund, verksamhetschef 
Marlene Hedblad, utvecklingsstrateg 
Sara Andersson, ekonomienheten 

Utses att 
justera 

Jari Mehtäläinen (SD) ersättare Margareta Andergard (KD) 
Justeringens 
plats och tid: 

Kommunhuset 11 december 2020 
 
Underskrifter: 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Rouzbeh Isa 

 
Paragraf 

 
114 - 124 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Mathz Eriksson 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Jari Mehtäläinen 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2020-12-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ärendeförteckning 

 
§114/20 Godkännande deltagande på distans 
  
§115/20 Ej verkställda beslut kvartal 3 2020 
  
§116/20 Avtalssamverkan mellan SNÖL kommunerna 
  
§117/20 Månadsuppföljning socialnämnden oktober 2020 
  
§118/20 Socialnämndens verksamhetsplan 2021 
  
§119/20 Internkontrollplan 2021 socialnämnden 
  
§120/20 Redovisning externa placeringar oktober 2020 
  
§121/20 Sammanträdestider för socialnämndens arbetsutskott 2021 
  
§122/20 Delegationsärenden 
  
§123/20 Meddelanden 
  
§124/20 Övriga frågor 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2020-12-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §114/20   Dnr:  
 
Godkännande deltagande på distans 
 
Beslut 
 
Ordförande Mathz Eriksson (C) godkänner att Elin Axelsson (S), 
Ulla Lundqvist (S), Tuula Marjeta (C), Marie Lindh (V), Sven-Erik 
Larsson (M), Monika Klockars (M), deltar på distans 
Margareta Andergard (KD), Jari Mehtäläinen (SD), Vera Peci (S) 
och Fredrik Rosenbecker (SD) deltar på distans 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige samt samtliga nämnder i Lindesbergs 
kommun får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får 
endast äga rum om ljud- och bildförföring sker i realtid och på 
ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra 
på lika villkor. Lokalen ska vara beskaffad så att inte obehöriga 
kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 
 
_____ 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2020-12-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §115/20   Dnr: SN 2020/126 
 
Ej verkställda beslut kvartal 3 2020 
 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att  

Sammanställningen avseende ej verkställda beslut kvartal 3 år 
2020 delges kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Kommuner ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd 
enligt Socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt Lagen som stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS).  

Om ett beslut inte verkställts inom tre månader ska 
kommunerna rapportera detta till IVO. Kommunerna 
rapporterar kvartalsvis. Om IVO bedömer att den enskilde har 
fått vänta oskäligt länge på att ett beslut ska verkställas kan 
myndigheten ansöka om utdömande av en särskild avgift hos 
förvaltningsrätten. 

 
Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

Att sammanställningen avseende ej verkställda beslut kvartal 3 
år 2020 delges kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  

_____ 
 

För kännedom: 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2020-12-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §116/20   Dnr: SN 2020/117 
 
Avtalssamverkan mellan SNÖL kommunerna 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
Ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med kommunerna i 
norr utreda möjligheterna kring avtalssamverkan kring 

1. Samordning av taxe- och avgiftshandläggning 
2. Samordning av myndighetsutövning LSS barn och 

ungdom 
3. Utredning sker inom budgetram 
4. Presentation till Socialnämnden sker i juni 2021 

 
Ärendebeskrivning 

Tidigare har funnits bestämmelser i SoL och LSS som gjort det 
möjligt för en kommun att överlåta på en annan kommun att 
utföra vissa uppgifter. De bestämmelserna har upphävts och 
ersatts av regleringen i 9 kap. 37 § KL.  

Den nya generella regleringen innebär att 
samverkansmöjligheterna har breddats till att avse även 
uppgifter som inte omfattats av tidigare 
samverkansbestämmelser, framförallt genom möjligheten att 
delegera beslutanderätt till anställd i annan kommun eller 
region. 1 Bestämmelsen om generell avtalssamverkan i 
kommunallagen innebär således i vissa avseenden utvidgade 
samverkansmöjligheter jämfört med vad som gällt tidigare. De 
nya bestämmelserna innebär dock inte bara att 
förutsättningarna för samverkan utvidgats och gjorts enhetliga, 
utan de innefattar också vissa nya krav, bl.a. avseende 
uppföljning och rapportering.  

Avtalssamverkan innebär inte någon förändring av 
huvudmannaskapet för de uppgifter som avtalet omfattar. Den 
kommun eller den region som åtar sig att utföra en uppgift för 
någon annan kommun eller region övertar alltså inte det 
övergripande ansvaret för uppgiften.  

Samverkansgruppen i norra länsdelen, SNÖL där ordförande 
från socialnämnd/socialutskott och socialchefer deltar i har 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2020-12-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

diskussion om möjlighet till avtalssamverkan mellan 
kommunerna i norra länsdelen varit uppe ett flertal gånger. På 
senaste SNÖL möte bestämdes att förvaltningen behöver en 
politisk viljeinriktning att ingå avtalssamverkan för att komma 
vidare i processen.  

Avtalssamverkan inom socialtjänstens områden kan både leda 
till en   kostnadseffektivisering och en ökad kvalitet. De två 
områden man i första hand vill utreda vidare är taxe- och 
avgiftshandläggning samt myndighetsutövning LSS barn och 
ungdom.  

Kommunerna har idag ett gemensamt dokumentationssystem 
som underlättar samarbetet inom olika delar. För att minska 
sårbarheten och öka kompetensen inom vissa delar kan 
samordning vara en nyckel till framgång. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

Ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med kommunerna i 
norr utreda möjligheterna kring avtalssamverkan kring 

1. Samordning av taxe- och avgiftshandläggning 
2. Samordning av myndighetsutövning LSS barn och 

ungdom 
3. Utredning sker inom budgetram 
4. Presentation till Socialnämnden sker i juni 2021 

_____ 
 
För åtgärd: 
Enhetschef myndighetsenheten 
För kännedom: 

Verksamhetschef Iof och FS 
Verksamhetschef VoO 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2020-12-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §117/20   Dnr: SN 2020/39 
 
Månadsuppföljning socialnämnden oktober 2020 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar 

Godkänna den ekonomiska uppföljningen per sista oktober 2020 
samt att överlämna den till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
 
Månadsuppföljningen beskriver det ekonomiska läget per sista 
oktober 2020 för Socialnämnden. 
 
Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta  

Godkänna den ekonomiska uppföljningen per sista oktober 2020 
samt att överlämna den till kommunstyrelsen. 

_____ 
 
 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2020-12-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §118/20   Dnr: SN 2020/128 
 
Socialnämndens verksamhetsplan 2021 
 
Beslut 

Socialnämnden beslutar om 
 
• Verksamhetsplan 2021 med  

o Grunduppdrag 
o Kvalitetsfaktorer 
o Utvecklingsmål 
o Ekonomisk fördelning för socialnämnden 2021 

under förutsättning att tilldelad budgetram antas 
av kommunfullmäktige i december 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade i februari 2019 om ny Styrmodell för 
ledning och styrning. Enligt handlingsplanen ska grunduppdrag på 
nämndnivå, kvalitetsfaktorer på nämndnivå och nämndmål vara 
antagna senast i december 2020 för att gälla från år 2021.  
 
Den 10 oktober 2019 presenterade socialförvaltningen material 
kring grunduppdrag och kvalitetsfaktorer, samt hade en workshop 
kring vilka utvecklingsområden som ses som prioriterade för 
socialnämnden framöver. Utifrån det materialet som 
socialförvaltningen presenterade inför workshopen och 
tillsammans med de politiska diskussionerna som fördes visade 
förvaltningens ledningsgrupp ett sammanställt första utkast av 
utvecklingsmål för socialnämnden den 14 november 2019.  
 
Inför 2021 är de prioriterade utvecklingsområdena och 
kvalitetsfaktorerna oreviderade. Nämndens uppföljning av 
kvalitetsfaktorerna utgår från bestämmelserna i socialtjänstlagen, 
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt hälso- 
och sjukvårdslagen.  
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

 
• Verksamhetsplan 2021 med  

o Grunduppdrag 
o Kvalitetsfaktorer 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

o Utvecklingsmål 
o Ekonomisk fördelning för socialnämnden 2021 

under förutsättning att tilldelad budgetram antas 
av kommunfullmäktige i december  

_____ 
 
För åtgärd: 
Utvecklingsstrateg 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2020-12-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §119/20   Dnr: SN 2020/127 
 
Internkontrollplan 2021 socialnämnden 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar om  
 
Internkontrollplanen för socialnämnden 2021  
 
Ärendebeskrivning 

Internkontrollen är en viktig del av styrningen och utvecklingen 
av verksamheten. Det är också ett sätt för kommunstyrelsen att 
utöva sin uppsiktsplikt. Organisationen för internkontrollen 
framgår av Reglemente för intern kontroll. Syftet med 
reglementet är ytterst att säkerställa att kommunfullmäktiges 
beslut och fastställda mål uppfylls genom att kommunstyrelsen, 
nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande 
intern kontroll, d v s att med rimlig grad av säkerhet säkerställa 
att följande uppnås: 

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. 

• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om 
verksamheten. 

• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm. 

Internkontrollmomenten ska alltså mäta hur riskutsatt 
grunduppdraget är, genom respektive kvalitetsfaktor. Den 
tidigare uppdelningen av kontrollmoment i Verksamhet – 
Personal – Ekonomi stämmer inte överens med den nya 
styrmodellen. Tidigare kontrollmoment inom bl.a. Ekonomi hör 
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Socialnämnden  
 

2020-12-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

till andra enheters grunduppdrag och kommer därför att 
hanteras genom kommunstyrelsens internkontroll. 

Internkontrollen avseende om förvaltningen återsöker de medel 
de har rätt till från Migrationsverket har tagits bort för 
nästkommande år. Istället har två nya internkontroller lagts till: 

• Att förvaltningen inte har avtal avseende externa 
placeringar utanför ramavtalet gällande vuxna. 

• Tidsgränser som är aktuella vid utredning av 
ungdomsärenden, det vill säga också för 
skyddsbedömning samt för beslut att inleda/ej inleda 
utredning. 

Förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår nämnden besluta 

 
• Internkontrollplanen för socialnämnden 2021  

_____ 
 
För åtgärd: 
Utvecklingsstrateg 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §120/20   Dnr: SN 2020/106 
 
Redovisning externa placeringar oktober 2020 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 

Att tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden gav förvaltningen i uppdrag den 17 september 
att redovisa verksamheternas externa placeringar månadsvis. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

Socialnämnden tackar för informationen. 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §121/20   Dnr: SN 2020/120 
 
Sammanträdestider för socialnämndens 
arbetsutskott 2021 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta 
 

1. sammanträdestider socialnämndens arbetsutskott 2021. 
 

2. revidering av socialnämndens sammanträdestid för maj 
från den 13 till 12 maj. 

 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden återremitterade sammanträdestider för 
socialnämndens arbetsutskott till Kanslieneheten med 
uppdraget att se över möjligheten till att lägga 
sammanträdestider för socialnämndens arbetsutskott 2021 två 
veckor efter socialnämndens sammanträden. 

Kanslienheten har tagit fram förslag till sammanträdestider för 
år 2021 för socialnämndens arbetsutskott. Under arbetets gång 
har det upptäckts att sammanträdestiden för socialnämnden 
den 13 maj 2021 behöver revideras då den sammanfaller med 
en röd dag. 

 Socialnämndens abetsutskott 

Jan 7 och 29 januari 

Feb 19 februari 

Mars 4 mars 

April 1 och 28 april 

Maj 27 maj 

Juni  

Juli 1 juli 

Aug 5 augusti 
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Socialnämnden  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Sep 2 och 30 september 

Okt 28 oktober 

Nov  

Dec 2 december 

 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
 

1. Socialnämnden antar sammanträdestider socialnämndens 
arbetsutskott 2021. 

 
2. Socialnämnden antar revidering av socialnämndens 

sammanträdestid för maj från den 13 till 12 maj. 
_____ 
 
För åtgärd: 
Kommunkansliet. 
För kännedom: 
Samtliga ledamöter och ersättare i socialnämnd 
Förvaltningschef 
Verksamhetschefer 
Ekonom SN 
Utvecklingsstrateg SN 
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SN §122/20 
 
Delegationsärenden 
 

Beslut 
 
Delegationsärenden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Socialnämnden: 
 
 Delegationsbeslut avdelning individ och familj 2020-09-
01 - 2020-09-30 Dnr  

  

 
 Delegationsbeslut avdelning individ och familj 2020-08-
01 - 2020-08-31 Dnr  

  

 
 
2020-10-05 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr SN 2020/98 

  

 
 
2020-11-23 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr SN 2020/132 

  

 
 
2020-11-02 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §123/20 
 
Meddelanden 

Beslut 
 
Socialnämnden beslutar att meddelandena läggs till 
handlingarna. Samt att lämna följande skrivelse till 
kommunstyrelsen: 
 
• 2020-11-06 Skrivelse till socialnämnden med synpunkt 

från polisen om vikten av nära samarbete med 
fältkuratorerna Dnr SN 2020/129. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Socialnämnden: 
 
2020-10-27 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 27 oktober 2020 KS § 159 - 
Sammanträdestider för kommunstyrelsen och utskottet 
för stöd och strategi 2021 Dnr  

  

 
2020-11-06 Skrivelse till socialnämnden med synpunkt 
från polisen om vikten av nära samarbete med 
fältkuratorerna  Dnr SN 2020/129 

  

 
2020-11-23 Protokollsutdrag från 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november 
2020 KF § 117 - Sammanträdestider för 
kommunfullmäktige 2021 Dnr  

  

 
2020-12-04 Sammanställning av beslut och domar från 
Kammarrätten 2019-2020 med avslag för klagande, som 
inte tidigare meddelats socialnämnden Dnr  

  

 
2020-12-04 Sammanställning av beslut och domar från 
Kammarrätten 2019-2020 med bifall för klagande, som 
inte tidigare meddelats socialnämnden Dnr  

  

 
2020-12-04 Sammanställning av beslut och domar från 
Förvaltningsrätten 2019-2020 med avslag för klagande, 
som inte tidigare meddelats socialnämnden Dnr  
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2020-12-04 Sammanställning av beslut och domar från 
Förvaltningsrätten 2019-2020 med avslag för klagande, 
som inte tidigare meddelats socialnämnden Dnr  

  

 
 
2020-10-27 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 27 oktober 2020 KS § 155 - 
Uppföljning och analys 2020 augusti Dnr SN 2020/39 

  

 
2020-11-17 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 17 november 2020 KS § 167 - Mål och 
budget 2021 och VP 2022-2023 Dnr SN 2020/128 

  

 
2020-11-23 Protokollsutdrag från 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november 
2020 KF § 114 - Revisorernas bedömning och 
granskning av delårsrapport 2020 Dnr  

  

 
2020-11-23 Protokollsutdrag från 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november 
2020 KF § 115 - Delårsrapport januari-augusti 2020 Dnr 
SN 2020/93 

  

 
 
2020-09-28 Protokollsutdrag från 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 september 
2020 KF § 64 - Avsägelse och fyllnadsval Birgitta Lind 
Axelsson (V) som ersättare i socialnämnden Dnr  

  

 
2020-10-27 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 27 oktober 2020 KS § 147 - 
Uppföljning av internkontroll januari-augusti 2020 för 
alla nämnder  Dnr SN 2020/15 

  

 
2020-11-05 Beslut om fördelning av anvisningar av 
nyanlända för boende år 2021 till kommuner i Örebro 
län, Dnr 851-6169-2020 Dnr  

  

 
2020-11-09 Protokollsutdrag från Barn- och 
utbildningsnämndens sammanträde den 9 november 
2020 § 108 - Familjesamverkansteamet (FamSam) Dnr 
SN 2020/102 
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2020-10-07 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr SN 2020/108 

  

 
 
2020-10-13 Beslut i Inspektionen för vård och omsorg 
2020-10-13, dnr 3.1.1-20382/2020-7 om att avsluta 
ärendet Lex Maria Tallåsen Dnr SN 2020/48 

  

 
2020-10-15 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr SN 2020/125 

  

 
2020-10-16 Beslut i Inspektionen för vård och omsorg 
2020-10-16, dnr 3.1.2-20093/2020-5 om att avsluta 
ärendet Lex Sarah Tallåsen Dnr SN 2020/48 

  

 
2020-10-26 Beslut i Inspektionen för vård och omsorg 
2020-10-26 om Lex Sarah Källgården, IVO dnr 3.1.2-
25621/2020-8 - ärendet avslutas Dnr SN 2020/63 

  

 
2020-10-27 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 27 oktober 2020 KS § 160 - 
Redovisning ej verkställda beslut inom 
socialförvaltningen 2020 kvartal 1  Dnr SN 2020/40 

  

 
2020-11-23 Protokollsutdrag från 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november 
2020 KF § 116 - Redovisning ej verkställda beslut inom 
socialförvaltningen 2020 kvartal 1  Dnr SN 2020/40 

  

 
 
2020-07-24 Beslut Datainspektionen 2020-07-17 dnr 
PUN-2020-1547 Dnr SN 2020/49 

  

 
 
2020-09-14 Beslut om att avsluta ärendet tillsyn på 
Tallen, arbetsmiljöverket dnr 2019/013296 Dnr SN 
2019/41 

  

 
2020-10-13 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr SN 2020/110 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2020-12-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2020-10-14 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr SN 2020/112 

  

 
2020-10-28 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr SN 2020/130 

  

 
2020-11-04 Klagomål på personalens skyddsutrustning 
vid Tallåsen med anledning av covid-19 Dnr  

  

 
2020-11-06 Svar på klagomål på personalens 
skyddsutrustning vid Tallåsen med anledning av covid-
19 - med återkoppling från klagande på svaret  Dnr  

  

 
2020-11-09 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr SN 2020/131 

  

 
 
2020-10-08 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr SN 2020/109 

  

 
2020-10-19 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr  

  

 
2020-10-23 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr  

  

 
2020-10-26 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr  

  

 
2020-10-27 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr  

  

 
2020-11-04 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr  

  

 
2020-11-05 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr  

  

 
2020-11-05 Beslut i Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) 2020-11-05 om att avsluta ärendet om tillsyn av 
stödboendet Ungstöd, IVO dnr 3.2.2-19425/2020-8 Dnr 
SN 2020/88 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2020-12-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2020-11-09 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr  

  

 
2020-11-10 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr  

  

 
2020-11-10 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr  

  

 
2020-11-10 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr  

  

 
2020-11-12 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr  

  

 
2020-11-18 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr  

  

 
2020-11-19 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr  

  

 
2020-11-20 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr  

  

 
2020-11-23 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr  

  

 
2020-11-24 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr  

  

 
2020-11-24 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr  

  

 
2020-11-26 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr  

  

 
2020-11-30 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr  

  

 
2020-12-01 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr  
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2020-12-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2020-12-01 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr  

  

 
2020-12-01 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr  

  

 
2020-12-01 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr  

  

 
2020-12-02 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr  

  

 
2020-12-02 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr  

  

 
2020-12-02 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr  

  

 
2020-12-03 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr  

  

 
2020-12-03 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr  

  

 
  Ledamöternas förslag till beslut 

  Ledamot Jari Mehtäläinen (SD) föreslår att meddelande: 

• 2020-11-06 Skrivelse till socialnämnden med synpunkt 
från polisen om vikten av nära samarbete med 
fältkuratorerna Dnr SN 2020/129. 

lämnas till kommunstyrelsen för kännedom. 

 

Elin Axelsson (S) yrkar bifall till Jari Mehtäläinen (SD) förslag 

Margareta Andergard (KD) yrkar bifall  

Marie Lindh (V) yrkar bifall 

Sven-Erik Larsson (M) yrkar bifall 
Beslutsgång 

Ordförande Mathz Eriksson frågar om nämnden kan besluta om 
att lägga delegationsärenden till handlingar och finner att så 
beslutas. 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2020-12-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt Jari 
Mehtäläinen (SD) förslag och finner att förslaget godkänns. 

 

För kännedom: 

Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §124/20 
 
Övriga frågor 

Beslut 
 
Övriga frågor läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Socialnämnden: 
 
Inga övriga frågor ställs på socialnämndens sammanträde 
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