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SOCIALNÄMNDEN 
 

Tid Onsdagen den 28 september 2022 kl. 09:00 

Plats Sessionssalen, våning 6, stadshuset 

Är Du förhindrad att närvara meddelar Du nämndsekreterare Helena Lööf så 

snart som möjligt, tfn 0278-257 45, e-post helena.loof@bollnas.se.  

 

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten utom i ärenden som avser 

myndighetsutövning eller i ärenden där det förekommer sekretessbelagda 

uppgifter. 

Mötet inleds med allmänhetens frågestund där kommunens medborgare kan 

ställa frågor inom nämndens verksamhetsområde till presidiet för nämnden. 

Allmänhetens frågestund varar som längst 30 minuter. Frågan läses upp på 

mötet av ordföranden, varefter svarande och frågande har vardera ett inlägg på 

två minuter, samt vardera ett genmäle på högst en minut. Debatt med anledning 

av frågan får föras endast mellan frågeställaren och den som besvarar. 

 

Erika Engberg 

Ordförande 

 

FÖREDRAGNINGSLISTA 

• Allmänhetens frågestund 

• Sammanträdets öppnande 

• Upprop 

• Val av justerande 

Justering äger rum på kommunkansliet,  

tisdagen den 4 oktober 2022, kl 09:30 
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Dnr 2022-00035  

 

1 Godkännande av dagordning 2022 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

 

att godkänna dagordningen såsom tidigare anmäld på dagens sammanträde. 

___________________________________________________________ 
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Dnr 2022-00271  

 

2 Redovisning kostnad per brukare 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta 

 

att förklara sig informerad. 

___________________________________________________________ 

 

Redogörelse 

Under våren 2022 gav förvaltningen uppdrag till företaget Ensolution att starta 

upp arbete med Kostnad per brukare (KPB). Uppdraget är en av åtgärderna i 

Socialnämndens utvecklingsplan för budget i balans 2021-2023. Kostnad per 

brukare är en metod för att beräkna kommunens kostnader för olika insatser 

inom omsorgen om äldre, personer med funktionsnedsättning och individ och 

familjeomsorgen.  

Förvaltningen har i olika arbetsgrupper haft möten tillsammans med Ensolution 

för att ta fram och analysera uppgifter till sammanställningen. I slutet av juni 

genomfördes en resultatpresentation av Ensolution. Kostnad per brukare har 

genomförts inom alla områden, Äldreomsorg ordinärt boende (ÄO hemtjänst), 

Äldreomsorg särskilt boende (ÄO säbo), Funktionsstöd (FS) och Individ- och 

familjeomsorg (IFO). 

De kalkyler som är gjorda är baserade på 2020 och 2021 års utfall av ekonomi 

och verksamhetsstatistik. 

Socialförvaltningen kommer hösten 2022 att påbörja en fördjupad analys av 

resultaten för varje verksamhetsområde.  

Handlingar 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 2022-09-14 § 209 

Tjänsteutlåtande Redovisning kostnad per brukare 

Kostnad per brukare Bollnäs 2020+2021 - Socialnämnden 

___________________________________________________________ 

 

 



6 (26) 

 

Dnr 2022-00276  

 

3 Leverans av dagligvaror till brukare inom Bollnäs 
kommuns hemtjänst 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta 

 

att förklara sig informerad om att överenskommelsen om leverans av 

dagligvaror till brukare inom Bollnäs kommuns hemtjänst är genomförd. 

___________________________________________________________ 

 

Redogörelse 

Brukare inom Bollnäs kommuns hemtjänst kommer från och med september få 

hjälp av vår hemtjänstpersonal med dagligvaruinköp via handel online. En 

överenskommelse har slutits med ICA Kvantum i Bollnäs som är ny leverantör 

av dagligvaror. Överenskommelsen är på två år med möjlighet till ett plus ett års 

förlängning. 

Handlingar 

Tjänsteutlåtande Leverans av dagligvaror till brukare inom Bollnäs kommuns 

hemtjänst, reviderad 2022-09-20 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 2022-09-14 § 210 

___________________________________________________________ 
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Dnr 2022-00144  

 

4 Remiss - Revisionsrapport - Socialnämndens och 
kommunstyrelsens arbete med att få 
försörjningsstödstagare till arbetsmarknadsinsatser som 
kan leda till egen försörjning 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta 

 

att anta yttrandet som sitt eget, samt 

 

att översända yttrandet till kommunfullmäktige. 

___________________________________________________________ 

 

Redogörelse 

Revisions- och ansvarsberedningen beslutade, 2022-04-13 § 1, att remittera 

granskningsrapporten till socialnämnden för yttrande över revisorernas 

rekommendationer, åter kommunfullmäktige senast i november 2022. 

PwC (Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB) har på uppdrag av de 

förtroendevalda revisorerna i Bollnäs kommun genomfört en granskning 

avseende ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser. Granskningens syfte 

är att bedöma om socialnämnden och kommunstyrelsen säkerställer att individer 

som uppbär ekonomiskt bistånd får ändamålsenliga arbetsmarknadsinsatser som 

kan leda till egen försörjning. 

Utifrån genomförd granskning är revisorernas samlade bedömning att 

kommunstyrelsen och socialnämnden inte helt säkerställer att individer som 

uppbär ekonomiskt bistånd får ändamålsenliga insatser som kan leda till egen 

försörjning. 

Mot bakgrund av granskningsresultaten vill revisorerna lämna följande 

rekommendation till socialnämnden och kommunstyrelsen: 

- Att fortsätta det påbörjade arbetet med att tydliggöra och skapa samsyn 

kring gemensamma målgrupper och hur arbetet med kommunala 

arbetsmarknadsinsatser riktade till försörjningsstödstagare ska bedrivas 

framgent. Detta är väsentligt inte minst utifrån vikten av att säkerställa 

ömsesidiga förväntningar på respektive nämnd och förvaltning. 

 

Socialförvaltningen har yttrat sig över lämnad rekommendation. 

Handlingar 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 2022-09-14 § 205 

Tjänsteutlåtande Remissvar - Revisionsrapport - Socialnämndens och 

kommunstyrelsens arbete med att få försörjningsstödstagare till 

arbetsmarknadsinsatser som kan leda till egen försörjning  
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Revisionsrapport - Granskning av socialnämndens och kommunstyrelsens 

arbete med att få försörjningsstödstagare till arbetsmarknadsinsatser som kan 

leda till egen försörjning 

___________________________________________________________ 
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Dnr 2022-00004  

 

5 Delårsbokslut 2022 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta 

 

att godkänna delårsbokslutet 2022,  

 

att förklara sig informerad om återrapportering av Utvecklingsplan för budget i 

balans 2021-2023, samt  

 

att översända delårsbokslutet till kommunstyrelsen. 

 

Denna paragraf föreslås justeras omedelbart. 

___________________________________________________________ 

 

Redogörelse 

Det bokförda resultatet per 31 augusti 2022 visar ett underskott på 6,9 miljoner 

kronor vilket är en förbättring med 3,9 miljoner kronor under augusti månad. 

Förbättringen beror dock på tilläggsbudget för demografiska förändringar med 

4,7 miljoner kronor samt statsbidraget avseende utökning av 

sjuksköterskebemanning på särskilda boende med 2,6 miljoner kronor. Det stora 

underskottet finns inom Äldreomsorg - ordinärt boende där behov och resurser 

fortfarande är i betydande obalans. 

De totala kostnaderna för Covid-19 uppgår till 3,2 miljoner kronor till och med 

augusti månad. 

Helårsprognosen är osäker på grund av flera faktorer. I budget finns medel (11 

miljoner) dels för en ny gruppbostad LSS dels för 16 platser särskilt boende på 

Ängslunda. Platserna kommer inte kunna tas i anspråk detta år vilket får en 

positiv betydelse för resultatet, då inga kostnader avseende detta uppstår i år. 

Kostnader för placeringar riskerar att öka vilket även behov av hemtjänst och 

hemsjukvård bedöms att göra. Hemtjänsttimmarna har dock hållit sig på ganska 

jämn nivå under senaste fyra månader.  

En ytterligare osäkerhetsfaktor är inflation och prisökningar då inflationstakten 

är hög i landet för närvarande. I dagsläget är svårt att beräkna hur mycket 

prisökningar kommer att påverka nämndens budget 2022. Förvaltningen 

kommer att få tilläggsbudget avseende prisökningar under hösten. Ytterligare 

osäkerhet i prognosen är övergång från Flexibelt arbetstidsavtal (FAB) till 

Allmänna bestämmelser (AB) från den 1 oktober 2022.  

Analysverktyget Kostnad per brukare (KPB) har genomförts i alla 

verksamhetsområden. Resultatet påvisar bland annat en hög timkostnad för 

hemtjänst och höga kostnader för individ och familjeomsorg. 
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Pandemin påverkar fortfarande verksamheten i form av personalfrånvaro och 

restriktioner. Sjukfrånvaron i äldreomsorgen är fortsatt på en mycket hög nivå 

vilket bland annat ställer krav på en omfattande bemanningsplanering.  

Inom individ och familjeomsorg är det något färre aktualiseringar som 

inkommit i förhållande till förra året men det är något fler utredningar som 

inletts i jämförelse med samma period föregående år. 

Inom hemtjänst och hemsjukvård ses ett fortsatt högt vård- och omsorgsbehov.  

Brist på platser i särskilt boende påverkar enskilda och verksamhet negativt. 16 

personer väntade den 12 september på att få sitt beslut verkställt. 4 av dessa 

hade väntat mer än 3 månader. Ökad vårdtyngd kan ses inom vissa särskilda 

boenden. Fortsatt hög arbetsbelastning för sjuksköterskor inom särskilt boende, 

vakanser för enhetschefer är svåra att tillsätta. 

Inom funktionsstöd är det 9 personer som väntar på att få sitt beslut om bostad 

med särskild service LSS verkställt. 2 av dessa har väntat i över ett år. Något 

förslag på ny gruppbostad enligt behovsframställan till teknik- och 

fritidsnämnden har inte tagits fram men det finns tänkbara alternativ. Det är 

fortsatt svårt att verkställa beslut om kontaktperson, SoL och LSS.  

Planeringen inför övergång från Flexibelt arbetstidsavtal (FAB) till Allmänna 

bestämmelser (AB) pågår i verksamheterna äldreomsorg och funktionsstöd.  

Då endast 9 av totalt 25 mätetal följs upp vid delårsbokslut blir underlaget för 

att bedöma måluppfyllelse begränsat. 

Handlingar 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 2022-09-14 § 200 

Tjänsteutlåtande Delårsbokslut jan-aug 2022, Socialnämnden 

Delårsrapport 2022 Socialnämnden 

___________________________________________________________ 
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Dnr 2022-00002  

 

6 Investeringsbudget 2023-2024 med plan 2025-2027 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta 

 

att godkänna uppdatering av utökad investeringsbudget avseende 2023 med 

0,545 miljoner kronor. 

 

Denna paragraf föreslås justeras omedelbart. 

___________________________________________________________ 

 

Redogörelse 

Det finns en antagen investeringsbudget för åren 2020-2023 med plan 2024-

2025. Investeringsbudgeten är anslagsbunden i olika verksamhetsområden. 

Omfördelningar inom verksamhetsområdena kan respektive nämnd själva 

besluta om. 

Om nämnderna önskar en ändring av investeringsramen för återstoden av 

budgetperioden - år 2023, så ska de presentera sina äskanden under mars 

månad. Detta gjordes i våras och nämnden begärde en utökad budgetram för 

investeringar med 2 330 000 kronor.  

Kommunfullmäktige beslutade, 2022-05-30 § 100 p.2 diarienummer 2022-

00003, att nämnders nya äskanden inför 2023 ska kompletteras med alternativa 

förslag, nivåer, innehåll, utförande och/ eller möjlighet till senareläggning, i 

syfte till lägre kostnader för nytt ställningstagande i november 2022. 

Socialförvaltningens äskanden avseende utökade investeringsmedel för 2023 

uppgick till 1,07 miljoner kronor till köp av nya- eller utbyte av möbler och 

taklyftar till områden Äldreomsorg och Funktionsstöd, 0,1 miljoner kronor till 

ombyggnation på Individ- och familjeomsorg och 1,16 miljoner kronor till 

utbyte av datorer, totalt 2,33 miljoner kronor. 

Förvaltningen har tittat en gång till på ovanstående behov och eventuella 

lösningar, efter kommunfullmäktiges beslut om komplettering avseende budget 

2023. 

Behov av köp av sängar på särskilda boenden och utbyte av datorer kommer att 

lösas via leasing framöver och dessa kostnader kommer att budgeteras på 

driftbudget.  

Ombyggnation på Individ- och familjeomsorg kommer att vara klar i år vilket 

innebär att medel till 2023 inte behövs.  

Äskanden om diverse mindre möbelinköp kommer att lösas i driftbudget.  

Det återstående äskande på 0,545 miljoner kronor avser: 

- nyanskaffning av möbler till allmänt utrymme och taklyftar på ÄO-s 

särskilda boenden med 0,195 miljoner kronor, 
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- utbyte av 5 stycken kyl/frys och spis samt ny golvmatta i 2 lägenheter 

som ägs av kommun i bostadsrättsform och används till gruppboende 

med 0,140 miljoner kronor, 

- möbler till nystartad daglig verksamhet med 0,095 miljoner kronor, och 

- utbyte av diverse möbler på FS med 0,115 miljoner kronor. 

Socialförvaltningens utökade behov avseende ovanstående kan inte lösas inom 

driftbudgeten. Bedömningen är att ovanstående investeringar är absolut 

nödvändiga för att verksamheten ska kunna bedrivas tryggt och säkert enligt 

lagstiftningens krav ur ett verksamhets- och arbetsmiljöperspektiv. 

Handlingar 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 2022-09-14 § 201 

Tjänsteutlåtande Uppdatering av investeringsbudget 2023, investeringsäskande 

Investeringsäskande inklusive effekter på driftsbudget 

___________________________________________________________ 
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Dnr 2022-00146  

 

7 Remiss - Revisionsrapport - Samgranskning 
hemsjukvården 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta 

 

att anta yttrandet som sitt eget, samt 

 

att översända yttrandet till kommunfullmäktige. 

___________________________________________________________ 

 

Redogörelse 

Revisions- och ansvarsberedningen beslutade, 2022-04-13 § 2, att remittera 

granskningsrapporten till socialnämnden för yttrande över revisorernas 

rekommendationer, åter kommunfullmäktige senast i november 2022. 

 

Utifrån genomförd granskning är revisorernas samlade bedömning att 

socialnämnden i allt väsentligt har säkerställt en ändamålsenlig samverkan 

mellan hemsjukvården och Region Gävleborgs verksamheter. Genomförd 

granskning visar att det finns dokumenterade och aktuella avtal avseende 

hemsjukvården och samverkan mellan region och kommun samt att lokala 

överenskommelser har upprättats. Det sker dock ingen kontinuerlig och 

strukturerad uppföljning av hemsjukvårdsavtalet. Uppföljning av lokala 

överenskommelser sker, dock ingen dokumentering vid uppföljningarna. Vidare 

visar granskningen att det finns fungerande samverkansformer på övergripande 

och lokal nivå samt rutiner för läkemedelsgenomgångar då Bollnäs kommun 

tillämpar regionens rutiner för detta. 

Gällande informationsöverföring mellan aktörerna visar granskningen att det 

finns rutiner för detta men med vissa utmaningar varför det är viktigt att 

socialnämnden framåt säkerställer efterlevnaden av rutinerna/riktlinjerna. 

 

Mot bakgrund av granskningsresultatet vill revisorerna lämna följande 

rekommendationer till socialnämnden:  

- efterlevnad av rutiner/riktlinjer avseende informationsöverföring. Vi 

noterar inom granskningen att det finns utmaningar med 

informationsöverföring mellan aktörerna, exempelvis användandet av 

"Gula lappen". 

- införandet och implementering av patientkontrakt i syfte att uppnå en 

sammanhållen planering över patientens vård- och omsorgskontakter, 

utifrån individens unika behov. 

 

Socialförvaltningen har yttrat sig över lämnad rekommendation. 
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Handlingar 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 2022-09-14 § 206 

Tjänsteutlåtande Revisionsrapport - Samgranskning hemsjukvården Reviderad 

2022-08-29 

Revisionsrapport - Samverkansgranskning hemsjukvården (Bollnäs kommun 

mars 2022) 

___________________________________________________________ 
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Dnr 2022-00177  

 

8 Uppdrag till samtliga nämnder att inventera och analysera 
sin fordonsanvändning och avtal på leasingbilar 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta 

 

att godkänna redovisningen och överlämna densamma till kommunstyrelsen. 

___________________________________________________________ 

 

Redogörelse 

Kommunfullmäktige beslutade, 2022-04-25 § 70, att uppdra till samtliga 

nämnder att inventera och analysera sin fordonsanvändning och avtal på 

leasingbilar. Återrapport gällande detta inklusive motivering till att behålla avtal 

på de fordon som går få mil och har få bokningstillfällen till kommunstyrelsen 

ska ske senast i oktober 2022.   

Inom vissa områden i socialförvaltningen bedöms fordonsanvändningen 

minska. Cyklar/el-cyklar alternativt kollektivtrafik används där det är möjligt. 

Pandemin har inneburit ett förändrat arbetssätt, där fysiska möten och 

utbildningar har ersatts med digitala möten. Socialförvaltningen har endast bilar 

via bilpoolen, finns inga avtal på leasingbilar utöver dessa. 

Handlingar 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 2022-09-14 § 202 

Tjänsteutlåtande Inventering och analys över socialförvaltningens 

fordonsanvändning och avtal på leasingbilar 

Förslag till budget i balans för kommunen för år 2018 och framåt: Utredning 9 - 

Bilpoolens verksamhet (KF § 70) 

___________________________________________________________ 
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Dnr 2021-00007 040 

 

9 Internkontroll 2022 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta 

 

att godkänna uppföljningsrapport internkontroll delår 2022, samt 

 

att översända uppföljningsrapporten till kommunstyrelsen. 

 

Denna paragraf föreslås justeras omedelbart. 

___________________________________________________________ 

 

Redogörelse 

Intern kontroll bidrar till att verksamheten når sina mål med effektivitet, 

säkerhet och stabilitet, att informationen och rapporteringen om verksamheten 

och ekonomin är tillförlitlig och rättvisande samt att verksamheten efterlever 

lagar, regler, avtal med mera, utdrag från Sveriges kommuner och regioners 

Intern kontroll för förtroende, trygghet och utveckling 2018. 

Socialförvaltningen har identifierat 12 risker och genomfört en risk- och 

väsentlighetsanalys som en del av den interna kontrollen. Internkontrollplan 

2022 är fastställd av nämnd. Hanteringen av de 12 identifierade riskerna följs 

upp genom ett antal kontrollmoment.  

Vid delårsbokslut ska nämnderna rapportera hur arbetet med uppföljningen av 

kontrollmomenten utvecklas samt rapportera eventuella resultat från 

uppföljningen. 

Socialnämnden har för period januari-augusti följt upp totalt 16 

kontrollmoment. 

- Fem kontrollmoment är gulmarkerade vilket innebär obetydliga 

avvikelser. 

- Tre kontrollmoment är rödmarkerade vilket innebär avvikelser. 

- Sex kontrollmoment är grönmarkerade vilket innebär inga avvikelser. 

- Två kontrollmoment kontrolleras enbart helår. 

Åtgärder kommer vidtas för de kontrollmoment som är gul- och rödmarkerade i 

syfte att minimera eller helt undanröja identifierade risker.  

Handlingar 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 2022-09-14 § 203 

Tjänsteutlåtande Uppföljningsrapport internkontroll delår 2022 Socialnämnden 

Uppföljningsrapport internkontroll delår 2022 

___________________________________________________________ 
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Dnr 2022-00010  

 

10 Bevakningslista för socialnämnden 2022 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta 

 

att förklara sig informerad, samt  

 

att överlämna bevakningslistan till kommunstyrelsen. 

___________________________________________________________ 

 

Redogörelse 

Samtliga nämnder i kommunen uppmanas att ta fram bevakningslista för 

uppföljning av beslut samt att skicka in dessa till kommunstyrelsen för 

kännedom. Detta fungerar som ett stöd för kommunstyrelsen att uppfylla en del 

av sin uppsiktsplikt. 

Kommunstyrelsen beslutade 2015-09-03, § 167 att hemställa samtliga nämnder 

att månatligen inkomma med bevakningslistor till kommunstyrelsen. 

Socialförvaltningens bevakningslista uppdateras löpande när ärenden kommer 

in till nämnden eller när ärenden avslutas. 

Handlingar 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 2022-09-14 § 204 

Socialnämndens bevakningslista augusti 2022 

___________________________________________________________ 
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Dnr 2022-00135  

 

11 Rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för 
vård och omsorg 2022 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta 

 

att godkänna rapporten över ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § 

socialtjänstlagen (SoL) som inte verkställts inom tre månader eller där avbrott i 

verkställighet pågått mer än tre månader, 

 

att godkänna rapport över beslut enligt 9 § lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) som inte verkställts inom tre månader eller där avbrott 

i verkställighet pågått mer än tre månader, 

 

att överlämna rapporten till kommunfullmäktige, samt 

 

att anmäla att rapporten har skickats till kommunrevisionen. 

___________________________________________________________ 

 

Redogörelse 

Personer i behov av vård och omsorg har lagstadgad rätt att få den hjälp och det 

stöd de behöver från kommunen. Socialnämnden, eller motsvarande i en 

kommun är skyldig att rapportera till IVO. Nämnden är skyldig att rapportera 

till IVO om beviljat bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL och insatser enligt 9 § LSS 

inte har verkställts tre månader efter beslut. Nämnden ska även rapportera om 

en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. 

Handlingar 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 2022-09-14 § 207 

Tjänsteutlåtande - Rapportering ej verkställda beslut, kvartal 2, 2022 

___________________________________________________________ 
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Dnr 2022-00280  

 

12 Sven Hjelms donationsfond 2022 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta 

 

att godkänna förslag till fördelning av stiftelsens disponibla avkastning för år 

2022 i enlighet med i testamentet angivna villkor, samt 

 

att överlämna till kommunstyrelsen att fastställa fördelningen. 

___________________________________________________________ 

 

Redogörelse 

För år 2022 finns 100 000 kronor disponibelt för utdelning. För att en stiftelse 

ska klassificeras som en allmännyttig ideell stiftelse ska 80% av stiftelsens 

avkastning under de senaste fem åren delas ut till stiftelsens allmännyttiga 

ändamål enligt testamentets angivna villkor.   

Ekonomikontoret har begärt att socialnämnden till kommunstyrelsen föreslår 

fördelning av det utdelningsbara beloppet (100 000 kr). 

Ansökningar enligt bilagor; 

Kilafors  10 000 kr 

Gutenberg     55 000 kr 

Arbrå  42 000 kr 

Karlslund  60 000 kr 

Totalt  167 000 kr 

 

Förslag till utdelning; 

Kilafors  10 000 kr, egen prioritering utifrån ansökan förenligt med 

stiftelsens syfte 

 

Gutenberg  15 000 kr, egen prioritering utifrån ansökan förenligt med 

stiftelsens syfte 

 

Arbrå  20 000 kr, egen prioritering utifrån ansökan förenligt med 

stiftelsens syfte 

 

Karlslund  55 000 kr, egen prioritering utifrån ansökan förenligt med 

stiftelsens syfte 

 

Totalt  100 000 kr 
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Handlingar 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 2022-09-14 § 208 

Tjänsteutlåtande Sven Hjelms donationsfond 2022 fördelning, reviderad 2022-

09-19 

Ansökan Sven Hjelms donationsfond 2022 - Kilafors 

Ansökan Sven Hjelms donationsfond 2022 - Arbrå 

Ansökan Sven Hjelms donationsfond 2022 - Gutenberg 

Ansökan Sven Hjelms donationsfond 2022 - Karlslund 

___________________________________________________________ 
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Dnr 2022-00009  

 

13 Information till socialnämnden 2022 

Beslut 

Socialnämnden beslutar  

 

att förklara sig informerad. 

___________________________________________________________ 

 

Handlingar 

Kommunala tillgänglighetsrådets protokoll 2022-06-14 §§ 13-19 

___________________________________________________________ 
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Dnr 2022-00110  

 

14 Delgivningar till socialnämnden 2022 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

 

att förklara sig informerad. 

___________________________________________________________ 

 

Redogörelse 

Delgivningar till socialnämnden. 

 

Handlingar 

Kommunstyrelsens bevakningslista september 2022 (KS 2022-09-08) 

___________________________________________________________ 
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Dnr 2022-00011  

 

15 Anmälan av delegeringsbeslut 2022 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

 

att förklara sig informerad och lägga anmälan till handlingarna. 

___________________________________________________________ 

 

Redogörelse 

Anmälan av delegeringsbeslut. 

Delegeringsbeslut 2022-09-14 - Omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU, 

beslut av Erika Engberg, ordförande i socialnämnden och i socialnämndens 

arbetsutskott. 

Delegeringsbeslut 2022-09-14 - Placering enligt 11 § LVU, beslut av Erika 

Engberg, ordförande i socialnämnden och i socialnämndens arbetsutskott. 

Handlingar 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 2022-09-14 § 211 

Delegeringsbeslut Attestanter 2022-09-13, SN 2022-00008 

Delegeringsbeslut Attestanter 2022-07-27, SN 2022-00008 

Delegeringsbeslut Attestanter 2022-07-07, SN 2022-00008 

Delegeringslista IFO augusti 2022 

Delegeringslista IFO juli 2022 

Delegeringslista IFO juni 2022  

Anmälan av anställningar SN augusti 2022 

Anmälan av anställningar SN juli 2022  

Anmälan av anställningar SN juni 2022 

___________________________________________________________ 
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Dnr 2022-00012  

 

16 Information om inkomna domar och beslut avseende 
äldreomsorgen och funktionsstöd 2022 

Beslut 

Socialnämnden beslutar   

 

att förklara sig informerad. 

___________________________________________________________ 

 

Redogörelse 

Ledamöter i socialnämndens arbetsutskott lämnar redogörelse för inkomna 

domar och beslut för perioden 220617-220920. 

Handlingar 

Förteckning - inkomna domar och beslut ÄO/FS 220617-220920 

___________________________________________________________ 
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Dnr 2022-00013  

 

17 Information om inkomna domar och beslut avseende 
individ- och familjeomsorgen 2022 

Beslut 

Socialnämnden beslutar   

 

att förklara sig informerad. 

___________________________________________________________ 

 

Redogörelse 

Ledamöter i socialnämndens arbetsutskott lämnar redogörelse för inkomna 

domar och beslut för perioden 220617-220920. 

Handlingar 

Förteckning - inkomna domar och beslut IFO 220617-220920 

___________________________________________________________ 
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Dnr 2022-00295  

 

18 Nedläggning av faderskapsutredning enligt FB 

Sekretess enligt 26 kapitlet offentlighets- och sekretesslagen (OSL). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


