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Plats och tid Sammanträdesrum Moberg, 2022-05-25 kl. 08:45 – 12:00 
 
Beslutande Stefan Nyström (M), ordförande 

Stefan Focic (M) 
Birgitta Gahlin (-) 
Gull-Britt Hellborg (KD) 
Dragan Pavlovic (S), 2:e vice ordförande 
Jan Karlsson (S) 
Ingrid Adolfsson (S) 
Karin Rask (C) 
Gullvi Dahllöf (S) 
 

Övriga deltagande Michael Börjesson, socialchef 
 Maritha Petersson, familjerättssekreterare, § 32 
 Ana deOliveira, familjerättssekreterare, § 32 
 Hannes Fjälltegen, familjerättssekreterare, § 32 
 Caroline Moberg, systemförvaltare, § 32 
 Anders Friberg, förvaltningsekonom 
 Katarina Eriksson, verksamhetschef hälsa och sjukvård, § 33 
 Linnéa Haraldsson, verksamhetsutvecklare, § 35 
 Anneli Karlsson, nämndsekreterare 
 
Utses att justera Gullvi Dahllöf (S) 
Justeringens plats och tid Kommunledningskontorets kansliavdelning, Emmaboda kommunhus 
 Förslag: 2022-05-25, kl. 17:00 
 
Underskrifter sekreterare  Paragrafer 32 - 44 
 Anneli Karlsson 
 
 ordförande  
 Stefan Nyström 
 
 justerare  
  Gullvi Dahllöf 
 
 

Anslag/bevis 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Nämnd/styrelse Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-05-25 

Datum för anslags 2022-05-25 Datum för anslags 2022-06-16  
uppsättande  nedtagande 

Förvaringsplats för Kommunledningskontorets kansliavdelning, Emmaboda kommunhus 
protokollet 
 

Underskrift  

 Anneli Karlsson 
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§ 32 Dnr SN/2022:1   700   
 
Tema - Familjerätt 
 
Familjerättssekreterare från Familjerätten Emmaboda-Nybro besöker 
socialnämnden och berättar om sin verksamhet. De arbetar under socialnämnderna 
i Nybro och Emmaboda, och är placerade i Nybro. Arbetet tillhör socialtjänsten 
men utgår ifrån Föräldrabalken. 
 
Familjerätten arbetar med råd och stöd via mail, telefon, samt kommunernas 
respektive hemsidor. Handläggning utförs för att fastställa föräldraskap/faderskap, 
hantera adoptioner samt utse särskilt förordnad vårdnadshavare (SFV). 
 
Ett viktigt inslag i verksamheten är de samarbetssamtal som genomförs med 
vårdnadshavare. Dessa kan vara antingen på frivillig basis eller via Tingsrätten. 
Familjerätten lämnar även yttranden till tingsrätten, och genomför vårdnad-, 
boende-, och umgängesutredningar. Avtalsskrivningar kan också göras av 
Familjerätten beträffande vårdnad, boende och umgänge.  
 
Ett antal lagändringar är aktuella från och med 1 mars 2022 som i synnerhet syftar 
till att betona barns bästa och förstärka barns rätt. Barns delaktighet är för övrigt 
ett av de utvecklingsområden som Familjerätten har identifierat.  
 

Upplevelsen från Familjerätten är att sammanslagningen av områdena Nybro och 
Emmaboda har varit positiv och framför allt inneburit fördelar bestående av stärkt 
kompetensutveckling och ökad kollegial samverkan. 

____ 
 
Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 
 
att  med kännedom lägga informationen till protokollet 

____ 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att  med kännedom lägga informationen till protokollet 

____ 
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§ 33 Dnr SN/2022:10   041 
  
Ekonomisk uppföljning 2022 
 
Anders Friberg, ekonom, redogör för den ekonomiska uppföljningen av 
januari-april 2022. En uppräkning av budgeten har gjorts i förhållande till 
lönerevisionen. Prognosen för hela året är fortfarande ett förväntat underskott på 
1,5 miljoner kr. För närvarande utgör kostnaderna för försörjningsstödet och 
kostnaderna för äldreomsorgen de två största orosmomenten.  
____ 
 
Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 
 
att med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att  med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Ekonom 
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§ 34 Dnr SN/2022:13   700 
  
Resursmätning äldreomsorgen 
 
Anders Friberg, ekonom, redogör för arbetet med resursmätningen inom 
äldreomsorgen. Den nya modellen som används behöver fortfarande få mer tid för 
att arbetas in.  
____ 
 
Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 
 
att med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att  med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Ekonom 
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§ 35 Dnr SN/2022:91   027 
  
Tilldelning av socialnämndens stipendium för elever inom  
Vilhelm Mobergsgymnasiets Vård- och omsorgsprogram för ungdomar 
 
Bakgrund 
Stipendiet syftar till att uppmuntra unga människor att ta tillvara på sin 
utbildningstid för att sedan kunna fortsätta att utvecklas personligt och 
yrkesmässigt inom socialnämndens verksamheter och tillsammans med kollegor 
samt personerna som är i behov av stöd, skapa vård och omsorg av högsta kvalitet 
för kommunens invånare. 
 
Sammanfattning 
Styrgruppen från Vård- och omsorgscollege Emmaboda har lämnat förslag på två 
stipendiater från årskurs 2 och två stipendiater från årskurs 3, vilka har fullföljt 
kraven för att bli nominerade till att få ett stipendium. 
____ 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att 2022, tilldelas två stipendiater från årskurs 2 och två stipendiater från 

årskurs 3, socialnämndens stipendium för elever inom Vilhelm 
Mobergsgymnasiets Vård- och omsorgsprogram för ungdomar 

____ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Ekonom 
Verksamhetsutvecklare 
Rektor på Vilhelm Mobergsgymnasiet 
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§ 36 Dnr SN/2022:16   753 
  
Ansökan verksamhetsbidrag - BRIS 
 
Bakgrund 
Socialnämnden betalar ut verksamhetsbidrag till föreningar som bedriver 
verksamhet som berör socialnämndens område och har medlemmar från 
Emmaboda kommun. Föreningen ska ha antagit stadgar och valt en styrelse. 
Socialnämnden ställer som krav att bidraget ska användas i verksamheten, dock ej 
till fasta kostnader, det ska också gagna medlemmarna. Bidraget kan också 
användas till ett speciellt ändamål med anknytning till föreningens verksamhet, 
syftet ska då specificeras i ansökan.  
 
Socialnämnden fattar beslut angående verksamhetsbidrag i maj månad varje år. 
Det är socialnämndens budgetram som anger förutsättningarna för socialnämndens 
beslut angående verksamhetsbidrag. 
 
Sammanfattning 
BRIS (Barnens Rätt I Samhället) är en ideell organisation som erbjuder, genom 
sin stödverksamhet, alla barn och ungdomar i din kommun en möjlighet att 
anonymt och kostnadsfritt få en stödjande kontakt. Stödverksamheten berör barn 
och ungdomars situation upp till 18 år. 
 
Verksamheten präglas alltid av ett barnperspektiv och utgår från FN:s 
barnkonvention om barns rättigheter. 
 
Målet för BRIS verksamhet är att stärka barns och ungdomars rättigheter och 
förbättra deras levnadsvillkor. BRIS ska särskilt bistå utsatta barn och ungdomar 
samt upprätta möjligheter för barn och ungdomar att föra en dialog med vuxna. 
Verksamheten ska alltid utgå från barns behov. 
 
Hösten 2013 professionaliserades BRIS stödverksamhet, vilket innebär att den 
numera bemannas av 17 heltidsanställda kuratorer. Tack vare förändringen kan 
BRIS erbjuda alla barn i Sverige kvalificerat och utökat stöd. 
BRIS regioner fortsätter det viktiga arbetet med att driva påverkansarbete för att 
förbättra barns villkor samt att, med hjälp av volontärer, informera barn i hela 
landet om deras rättigheter. Regionerna erbjuder även utbildningar och 
föreläsningar till personer som på olika sätt jobbar med barn, baserade på BRIS 
mångåriga erfarenhet av samtal med barn och unga. 
 
Ärendets beredning 
Ansökan har beretts på socialnämndens beredning 2022-05-11. 
____ 
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Beslutsunderlag 
-E-post angående ansökan om bidrag från BRIS region Syd 
-Ansökningsbrev BRIS region Syd 2022 
-BRIS Årsberättelse 2020 
-BRIS långsiktiga plan 2021-2025 
-BRIS stadgar antagna 2021-05-29 
-BRIS budget och prognos 2022-2023 
-Inbjudan BRIS nätverk 
-BRIS årsrapport 2021Våld- en del av barns vardag 
-BRIS råd till dig som vuxen om situationen i Ukraina 
-Bilaga med utbetalda verksamhetsbidrag för socialnämnden i  
 Emmaboda kommun mellan 2011-2021 
____ 
 
Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 
 
att bevilja BRIS (Barnens Rätt I Samhället) ett ekonomiskt bidrag på  
 10 000 kronor till föreningens verksamhet 
____ 
 
Yrkande 
Ordförande Stefan Nyström (M) yrkar på att bevilja BRIS (Barnens Rätt I 
Samhället) ett ekonomiskt bidrag på 15 000 kronor till föreningens verksamhet.  
____ 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att  bevilja BRIS (Barnens Rätt I Samhället) ett ekonomiskt bidrag på  
 15 000 kronor till föreningens verksamhet 
 
____ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Sökande 
Ekonom 
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§ 37 Dnr SN/2022:16   753 
  
Ansökan verksamhetsbidrag – Demensanhörigföreningen 
 
Bakgrund 
Socialnämnden betalar ut verksamhetsbidrag till föreningar som bedriver 
verksamhet som berör socialnämndens område och har medlemmar från 
Emmaboda kommun. Föreningen ska ha antagit stadgar och valt en styrelse. 
Socialnämnden ställer som krav att bidraget ska användas i verksamheten, dock ej 
till fasta kostnader, det ska också gagna medlemmarna. Bidraget kan också 
användas till ett speciellt ändamål med anknytning till föreningens verksamhet, 
syftet ska då specificeras i ansökan.  
 
Socialnämnden fattar beslut angående verksamhetsbidrag i maj månad varje år. 
Det är socialnämndens budgetram som anger förutsättningarna för socialnämndens 
beslut angående verksamhetsbidrag. 
 
Sammanfattning 
Föreningen arbetar för att förbättra förhållandena för alla som till följd av 
demenssjukdom eller av annan orsak har eller riskerar ett dement beteende. 
Föreningens uppgift är att stödja de anhöriga och se till att de som drabbats av 
sjukdomen får rätt vård. 
 
Föreningen arbetar för att öka kunskap genom att 
• Anordna föreläsningar 
• Delta i debatter 
• Distribuera förbundets tidning Demensforum till alla medlemmar 
• Delta i och anordna studiecirklar 
• Sponsra olika utbildningar inom området demenssjukdomar 
 
Ärendets beredning 
Ansökan har beretts på socialnämndens beredning 2022-05-11. 
 
Beslutsunderlag 
-Ansökan verksamhetsbidrag 2022 – Emmabodas demensanhörigförening. 
-Preliminär resultatrapport för 2021  – Emmabodas demensanhörigförening. 
-Verksamhetsberättelse 2021 – Emmaboda demensanhörigförening 
-Bilaga med utbetalda verksamhetsbidrag för socialnämnden i  
 Emmaboda kommun mellan 2011-2021 
____ 
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Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 
 
att bevilja Emmaboda demensanhörigförening ett ekonomiskt bidrag om  
 5 000 kronor till föreningens verksamhet 
____ 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att  bevilja Emmaboda demensanhörigförening ett ekonomiskt bidrag om  
 5 000 kronor till föreningens verksamhet 
  
____ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Sökande 
Ekonom 
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§ 38 Dnr SN/2022:16   753 
  
Ansökan verksamhetsbidrag - Kvinnojouren & Ungdomsjouren Kalmar 
 
Bakgrund 
Socialnämnden betalar ut verksamhetsbidrag till föreningar som bedriver 
verksamhet som berör socialnämndens område och har medlemmar från 
Emmaboda kommun. Föreningen ska ha antagit stadgar och valt en styrelse. 
Socialnämnden ställer som krav att bidraget ska användas i verksamheten, dock ej 
till fasta kostnader, det ska också gagna medlemmarna. Bidraget kan också 
användas till ett speciellt ändamål med anknytning till föreningens verksamhet, 
syftet ska då specificeras i ansökan.  
 
Socialnämnden fattar beslut angående verksamhetsbidrag i maj månad varje år. 
Det är socialnämndens budgetram som anger förutsättningarna för socialnämndens 
beslut angående verksamhetsbidrag. 
 
Sammanfattning 
Kvinnojouren & Ungdomsjouren Kalmar tillhör riksförbundet Unizon som är 
riksförbund åt ca 130 jourer. Övervägande delen av verksamheten sköts av 
volontärer. Målet med verksamheten är att utsatta kvinnor och barn ska få det stöd 
de behöver. 
 
Verksamheten som bedrivs av Kvinnojouren & Ungdomsjouren Kalmar är 
baserad på tre delar: skyddat boende, öppna insatser samt utåtriktad verksamhet.  
 
Skyddat boende är en insats som kan tilldelas personer som utsatts för våld i nära 
relation och som behöver någonstans att ta vägen. Öppna insatser består 
huvudsakligen av stödsamtal eller stödchat, bägge såväl enskilt som i grupp. Antal 
stödsamtal har ökat och bedömningen är att det finns en större efterfrågan på detta. 
De utåtriktade insatserna utgörs framför allt av informationsspridning i samhället 
och utbildningsinsatser på exempelvis skolor, fritidsgårdar, Linnéuniversitetet, 
privata företag och organisationer. 
 
Kvinnojouren & Ungdomsjouren Kalmar yrkar bidrag i förhållande till 
Emmaboda kommun på totalt 134 590 kr varav 64 551 kr utgör yrkande på bidrag 
till lön. I förhållande till socialnämndens verksamhetsbidrag utgör yrkandet på 
bidrag 70 038 kr. För 2021 beviljade socialnämnden 22 000 kr i 
verksamhetsbidrag.  
 
Ärendets beredning 
Ansökan bereds på socialnämndens möte 2022-05-25. 
____ 
 



                   PROTOKOLL                  12 (19)  
Socialnämnden  Sammanträdesdatum                                                                      
                                                           2022-05-25  
  

Justerande                           Utdragsbestyrkande 

 
 
 
Beslutsunderlag 
-Verksamhetsberättelse 2021. 
-Bilaga med utbetalda verksamhetsbidrag för socialnämnden i  
 Emmaboda kommun mellan 2011-2021. 
-Ansökan om bidrag 2022 hos avtalskommuner. 
-Budget för 2022 (fyra underlag) 
____ 
 
Yrkande 
Ordförande Stefan Nyström (M) yrkar på att bevilja Kvinnojouren & 
Ungdomsjouren Kalmar ett ekonomiskt bidrag på 30 000 kronor till föreningens 
verksamhet. 
____ 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att bevilja Kvinnojouren & Ungdomsjouren Kalmar ett ekonomiskt bidrag om 

30 000 kronor till föreningens verksamhet 
____ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Sökande 
Ekonom 
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§ 39 Dnr SN/2022:88   700 
  
Information om delade turer 
 
Bakgrund 
Historiken till de delade turerna var att man gick från att tjänstgöra varannan helg 
till att tjänstgöra var tredje helg med en delad tur per helg. Den 
överenskommelsen tillkom i slutet av 1980-talet och har bibehållits sedan dess. 
Utifrån ett omvärldsperspektiv ser vi att många andra kommuner tjänstgör 
personalen varannan helg med eller utan delade turer.  
 
Socialnämnden beslöt 2021-02-24 § 15 att i samband med beslutandet av sin 
internbudget för 2021 att lägga till ett beslut om att ge i uppdrag till förvaltningen 
att påbörja arbetet med att avveckla dom delade turerna. Denna tjänsteskrivelse är 
till för att följa upp detta uppdrag och att redovisa de ekonomiska konsekvenserna 
för att avveckla de delade turerna på helgen. 
 
Ärendets beredning 
Enhetschef Emmaboda Norra, ekonom och verksamhetschef funktionsstöd och 
äldreomsorg har berett ärendet. Socialnämndens beredning har tagit del av 
information på sitt möte den 2022-05-11. 
 
Konsekvensbeskrivning  
Vid beräkning av att ta bort delade turer och fortsätta arbeta var tredje helg skulle      
detta se ut enligt följande: 
 

 65 tjänster skulle behöva tillkomma. 
 Kostnaden för detta skulle bli 26 miljoner. 
 
 6 tjänster skulle behövas tillkomma om man går tillbaka att arbeta  
 varannan helg.  
 Kostnaden för detta skulle bli 2,5 miljoner.   

    
Beräkningar har även gjorts på vad det skulle kosta att premiera OB-tiden istället: 
 

 Nya nivåer där storhelg höjs från 114:-/timmer till 200:-/timme och  
 veckoslut höjs från 59.50:-/timmer till 100:-/timme skulle innebära en  
 ökad kostnad på 7,7 miljoner.  
 Baserat på utfall för 2021 inom äldreomsorgen. 
 
 Vid ett tillägg på 30:-/timmen på storhelg och veckoslut skulle  
 kostnaden bli 5 miljoner. 



                   PROTOKOLL                  14 (19)  
Socialnämnden  Sammanträdesdatum                                                                      
                                                           2022-05-25  
  

Justerande                           Utdragsbestyrkande 

 
 
 
Förutsättningar för beräkningarna  
Beräkningarna är baserade på dagens siffror.  
Vi ser även idag en volymökning av ärenden. Denna volymökning motsvarar 
ytterligare 25 tjänster till en kostnad av 10 miljoner. 
 
Vi har idag inte kännedom om vad förflyttningen mot Nära vård kommer att 
innebära för förvaltningens och dess ekonomiska utgångsläge. 
 
Dessutom har vi det som heter Heltidsarbete som norm att ta hänsyn till. Detta 
innebär att man har rätt till heltidsarbete om så önskas. Om alla går upp till heltid 
kommer det att kosta 10 miljoner som motsvarar 26 personer. 
 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen har härmed redovisat de ekonomiska konsekvenserna för att 
avveckla de delade turerna på helgerna. Detta har ställts mot olika alternativ. 
Förvaltningen har även belyst andra viktiga aspekter. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse: Delade turer – kostnader för avveckling. 
____ 
 
Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 
 
att med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 
 
Yrkande 
Karin Rask (C) yrkar på att förvaltningen får i uppdrag att undersöka vad det 
skulle kosta att lösa delade turer med hjälp av helgtjänstgörande personal.  
____ 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att förvaltningen får i uppdrag att undersöka vad kostnaderna skulle bli för att 

lösa delade turer med hjälp av helgtjänstgörande personal 
 
att i övrigt med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Socialchef 
Verksamhetschef äldreomsorg och funktionsstöd 
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§ 40 Dnr SN/2022:4   700 
  
Information från brukarråden 
 
Information lämnas från Kommunala tillgänglighetsrådet (KTR) samt från 
Kommunala pensionärsrådet (KPR).  
 
Jan Karlsson (S) konstaterar att Kommunala pensionärsrådet (KPR) nu har fått 
kännedom om lediga särskilda boenden och ansökningar precis som tidigare. 
____ 
 
Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 
 
att med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att  med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 
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§ 41 Dnr SN/2022:3   700 
 
Socialförvaltningen informerar 
 

 Organisatorisk översyn - Boendestöd 
Det finns funderingar angående att föra över boendestödet till  
Individ- och Familjeomsorgen (IFO). För närvarande pågår dialoger med 
medarbetare. Risk- och konsekvensbedömning inför ändring av 
verksamhet ska göras. Samverkan behöver ske.  
 

 Organisatorisk översyn – Hälso- och sjukvården 
Den nya verksamhetschefen har fått i uppdrag att se över organisationen på 
detta område. Bland annat behöver ledningsstrukturen ses över. På sikt 
kommer förmodligen mer personal behöva tillföras verksamheten. 
 

 Digitalisering 
Omsorgsassistent Sara Sjöstrand arbetar för att genomföra förbättringar 
beträffande frågor som har att göra med digitalisering. Hon ska bland annat 
hjälpa seniora invånare i Emmaboda kommun att bli bättre 
datoranvändare.  
 

 Rapport från IFO angående 
Från Individ- och Familjeomsorgen (IFO) har rapportering inkommit från 
perioden 1 mars – 23 maj som indikerar en kraftig ökning av 
våldsutövning, framför allt med avseende på våld i nära relation.  
 

 Uppföljning av kvalitet och mål 
I samband med dagen för måluppföljning och systematiskt kvalitetsarbete 
24 maj samverkade såväl samhällsutvecklingschef som kulturchef med 
närvarande chefer och tjänstemän från förvaltningen.  

____ 
 
Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 

att  med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 

Socialnämnden beslutar 

att  med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Socialchef 
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§ 42 Dnr SN/2022:78   730 
 
Remiss från Svenska Institutet för Standarder (SIS):  
Femårsöversyn – Kvalitet i särskilt boende och hemtjänst 
 
Bakgrund 
Svenska Institutet för Standarder (SIS) har skickat sin femårsöversyn över den 
nationella standardiseringen beträffande kvalitet i särskilt boende och hemtjänst på 
remiss till flertalet av landets kommuner. Kommunledningskontorets 
kansliavdelning har översänt remissen till socialnämnden för självrådande 
hantering på nämndsnivå.  
 
Beredning 
På socialnämndens beredning 2022-05-11 har socialnämndens presidium stämt av 
remissen med socialförvaltningen. Det har då konstaterats att det dels inte finns 
tillräckligt med tjänstemannatid avsatt för att hinna med att besvara remissen 
samtidigt som förvaltningen inte ser något särskilt som den vill påtala i remissen.  
 
Beslutsunderlag 
-Remiss över remiss från Svenska Institutet för Standarder (SIS):  
Femårsöversyn – Kvalitet i särskilt boende och hemtjänst från 
kommunledningskontorets kansliavdelning. 
-Remiss 22899 från Svenska Institutet för Standarder (SIS):  
Femårsöversyn – Kvalitet i särskilt boende och hemtjänst  
-Svenska Institutet för Standarder (SIS): Femårsöversyn – Kvalitet i särskilt 
boende och hemtjänst.  
____ 
 
Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 

att  inte lämna något yttrande på remissen från Svenska Institutet för Standarder 
(SIS) angående Femårsöversyn – Kvalitet i särskilt boende och hemtjänst 

____ 

Socialnämnden beslutar 

att  inte lämna något yttrande på remissen från Svenska Institutet för Standarder 
(SIS) angående Femårsöversyn – Kvalitet i särskilt boende och hemtjänst 

____ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 43    
  
Delegationsärenden 
 
 Dnr SN/2022:9   002   
 
Delegationsbeslut enligt lista för Individ- och familjeomsorgen (IFO) för perioden  
2022-04-01 – 2022-04-30. 
 
Delegationsbeslut enligt lista för LSS (lagen om särskilt stöd till vissa 
funktionshindrade) för perioden 2022-04-01 – 2022-04-30. 
 
Delegationsbeslut enligt lista för SoL (socialtjänstlagen) för perioden 
2022-04-01 – 2022-04-30. 
____ 
 
Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 
 
att  med kännedom lägga anmälan delegationsbeslut under perioden  

2022-04-01 – 2022-04-30 till protokollet 
____ 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att  med kännedom lägga anmälan delegationsbeslut under perioden  

2022-04-01 – 2022-04-30 till protokollet 
____ 
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§ 44 Dnr SN/2022:5   700 

Övrigt 

Ordförande Stefan Nyström (M) informerar nämnden om att beredningen på 
sitt nästa möte 8 juni kommer att ta ställning om det finns ärenden som gör att 
det kommer att behövas en extra nämnd 22 juni. Besked kommer att lämnas 
direkt efter beredningen. 

Ordförande Stefan Nyström (M) passar på att önska alla en fin sommar. 
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