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Sammanträdesprotokoll  
2022-04-21  

§ 44   Dnr 2022/3

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

  
Val av justerare

Berit Olsson (S) utses justera dagens protokoll. 

_______
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§ 45   Dnr 2022/4

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

  
Fastställande av nämndens ärendelista

SOCIALNÄMNDENS BESLUT

Godkänna upprättad ärendelista.

_______



Socialnämnden Sammanträdesprotokoll  
2022-04-21  

§ 46   Dnr 2022/5

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

  
Verksamhetsinformation till nämnden

Ärendebeskrivning

Socialnämnden tar idag del av följande information från verksamheten:

- Carina Berggren informerar om hennes arbete som utbildningssjuksköterska 
och delegeringsansvarig tillsammans med MAS Kristina Flodfält. 

SOCIALNÄMNDENS BESLUT

Informationen läggs till handlingarna.

_______



Socialnämnden Sammanträdesprotokoll  
2022-04-21  

§ 47   Dnr 2022/6

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

  
Aktuell information till nämnden

Ärendebeskrivning

Socialnämnden tar del av följande information:
Socialchefens information:
- Läget kring sommarvikarier inom hälsa, vård och omsorg är fortsatt 

ansträngt.  
- Omvärldsläget kopplat till kriget i Ukraina.  
- Uppdrag kopplat till artikel gällande avvikelse.
- Rapportering avseende Covid-19 utgår framöver. Sedan de nya 

rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten är det beslutat centralt 
att rapportering avslutas både centralt och på förvaltningsnivå. 

- Flyktingkoordinator är anställd.  

SOCIALNÄMNDENS BESLUT

Informationen läggs till handlingarna.

_______



Socialnämnden Sammanträdesprotokoll  
2022-04-21  

§ 49   Dnr 2022/9

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

  
Anmälan av delegationsbeslut

Ärendebeskrivning

Följande delegeringsbeslut redovisas:

1. Individ- och familjeutskottet, 2022-04-07, §§ 31–38
2. Individ- och familjeomsorgen, beslut med stöd av SoL, LVU, LVM, FB mm, mars 

2022;
3. Handläggarenheten social omsorg, beslut med stöd av SoL och LSS, mars 2022;
4. Handläggarenheten social omsorg, avgiftsbeslut, mars 2022;
5. Hälso- och sjukvårdsavdelningen, beslut om bostadsanpassningsbidrag, mars 2022.

Beslutsunderlag

Delegationsbeslut

SOCIALNÄMNDENS BESLUT

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna. 

_______



Socialnämnden Sammanträdesprotokoll  
2022-04-21  

§ 50   Dnr 2022/2

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

  
Kvartalssammanställning av avvikelser samt synpunkter och klagomål 
2022

Ärendebeskrivning

Enligt socialförvaltningens rutin för Lex Sarah och annan avvikelse ska en 
sammanställning av avvikelser redovisas kvartalsvis till socialnämnden. I ärendet redovisas 
avvikelser (SoL och LSS) samt inkomna synpunkter och klagomål. 

Under kvartal 1 har 1 Lex Sarah och 11 annan avvikelse inrapporterats. De är fördelade 
enligt följande:

LSS och socialpsykiatri: 1 Lex Sarah och 2 annan avvikelse
Hälsa, vård och omsorg: 9 annan avvikelse

Under kvartal 1 har 8 synpunkter och klagomål inkommit. De är fördelade enligt följande:
Hälsa, vård och omsorg: 5
Administrationen: 1
LSS och socialpsykiatri: 2

Avvikelser, synpunkter och klagomål är beredda inom presidieberedningen. 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse den 5 april 2022
Sammanställning avvikelser första kvartalet 2022
Sammanställning synpunkter och klagomål första kvartalet 2022
Rutin – Lex Sarah och annan avvikelse
Rutin – Synpunkter och klagomål

SOCIALNÄMNDENS BESLUT

Redovisning av Lex Sarah och annan avvikelse samt synpunkter och klagomål för 
första kvartalet 2022 läggs till handlingarna. 

_______



Socialnämnden Sammanträdesprotokoll  
2022-04-21  

§ 51   Dnr 2021/108

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

  
Motion från Pia Ingvarsson S och Lennart Månsson S - Inför 
måltidssällskap inom vård- och omsorg

Ärendebeskrivning

Socialnämnden beslutade den 24 februari 2022 att återemittera motionen till 
socialförvaltningen med uppdrag att utreda hantering av ersättning till 
frivilligorganisationerna gällande avgiftsfri måltidskostnad för den frivillige.   

På Skatteverkets hemsida står det att om man fått en måltid som inte är skattefri så ska man 
beskattas för denna. En skattefri måltid är sådana som arbetsgivaren bjuder på till exempel 
vid julbord och pedagogiska måltider. Schablonvärdet för en skattepliktig lunch eller 
middag är för år 2022, 100 kronor per dag, vilket innebär att om värdet för fria måltider 
överstiger detta belopp under ett år blir det föremål för förmånsbeskattning. 
Socialförvaltningen skickade även frågan till Skatteverket för att få bekräftelse på detta (se 
bilaga) På grund av detta bedömer socialförvaltningen att det inte är möjligt att införa en 
avgiftsfri ersättning för måltiden. 

Lunds kommun gjorde 2018 en undersökning på vad det skulle innebära att ha en tjänst 
kallad måltidsvänner. Man tyckte det var en utmärkt idé men idéen kunde inte fullföljas på 
grund av reglerna kring beskattning av måltider. Vid samtal med utredaren i Lunds 
kommun har inget förändrats för deras del.  
  
I Lunds undersökning skriver de om andra kommuner som hittat andra lösningar för att 
undvika att den frivillige blir förmånsbeskattad. Ett alternativ, som Norrköping haft, för att 
undvika att den frivillige blir förmånsbeskattad för måltiden är att sluta ett avtal med 
frivilligorganisationer som anordnar och samordnar kring tjänsten där kommunen köper 
tjänsten. Då hanteras det skattepliktiga förmånen av föreningen. Ett annat alternativ som 
nämns i undersökningen är att föreningar ansöker om föreningsbidrag. Då föreningsbidrag 
i kommunen hanteras av kultur- och fritidsnämnden kan inte socialnämnden ta ställning till 
detta.   

För att denna typ av ärende/insats organisatoriskt ska hamna inom Hälsa, vård och omsorg 
på Socialförvaltningen så krävs ett biståndsbeslut. Förslaget i motionen är att detta inte ska 
vara biståndsbedömt varför socialförvaltningen anser att detta bör organiseras på central 
nivå.  

För att fånga detta behov behöver Simrishamns kommun ta ställning till om man ska bygga 
en organisation kring frivilligverksamheter. Förvaltningen menar att detta är ett område 



Socialnämnden Sammanträdesprotokoll  
2022-04-21  

§ 51 forts   Dnr 2021/108

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

som bör belysas utifrån ett större perspektiv där begreppet behovet av relationer är centralt. 
I en sådan utredning bör man ta ställning till 

Kommunens 
Kommunens ansvar inklusive 
Hantering av ersättning till frivilligorganisationerna exempelvis måltid, 
körersättning 
Samordningsfunktion och dess organisering där folkhälsobegreppet blir 
centralt
Vem ska ansvara för att anlita till denna typ av insatser

Socialförvaltningen ser positivt på intentionen i motionen. 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse den 5 april 2022 – Svar på återremiss avseende måltidssällskap dnr 
2021/108
Bilaga – Mejl från Skatteverket

SOCIALNÄMNDENS BESLUT

Föreslå Kommunfullmäktige besluta

Avslå motionen med hänvisning till: 
o Socialnämnden har ingen organisation för att fånga behov som inte är 

behovsbedömt.
o Socialnämnden kan på grund av regler avseende skattepliktig ersättning, in-

te hantera avgiftsfri ersättning för måltidskostnad för den frivillige.
o Socialnämnden hanterar inte föreningsbidrag.

Utredningsuppdraget är slutfört.

Anteckning till protokollet

Socialnämnden lämnar enhälligt nedanstående protokollsanteckning   

För att denna typ av ärende/insats organisatoriskt ska hamna inom Hälsa, vård och omsorg 
så krävs ett biståndsbeslut. Förslaget i motionen är att detta inte ska vara behovsbedömt 
varför socialnämnden anser att detta bör organiseras på central nivå.

För att fånga detta behov behöver Simrishamns kommun ta ställning till om man ska bygga 
en organisation kring frivilligverksamheter. Socialnämnden menar att detta är ett område 



Socialnämnden Sammanträdesprotokoll  
2022-04-21  

§ 51 forts   Dnr 2021/108

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

som bör belysas utifrån ett större perspektiv där begreppet behovet av relationer är centralt. 
I en sådan utredning bör man ta ställning till 

Kommunens 
Kommunens ansvar inklusive 
Hantering av ersättning till frivilligorganisationerna exempelvis måltid, 
körersättning 
Samordningsfunktion och dess organisering där folkhälsobegreppet blir 
centralt
Vem ska ansvara för att anlita till denna typ av insatser

Socialnämnden ser positivt på intentionen i motionen. 

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)



Socialnämnden Sammanträdesprotokoll  
2022-04-21  

§ 52   Dnr 2022/54

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

  
Vårdens prioriteringar i katastrofsituationer och krig - remiss

Ärendebeskrivning

Socialstyrelsen skickade den 18 mars 2022 remissversion av kunskapsstödet Vårdens 
prioriteringar i katastrofsituationer och krig. 
Socialförvaltningen har inget att erinra till remissen. 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Vårdens prioriteringar i katastrofsituationer och krig den 14 april 2022
Remiss – Vårdens prioriteringar i katastrofsituationer och krig

SOCIALNÄMNDENS BESLUT

Ställa sig bakom kunskapsstödet från Socialstyrelsen – Vårdens prioriteringar i 
katastrofsituationer och krig. 

_______

Beslutet expedieras till:
Socialstyrelsen



Socialnämnden Sammanträdesprotokoll  
2022-04-21  

§ 53   Dnr 2022/55

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

  
Förordnade till namngivna personer vid sociala jouren syd att fatta be-
slut enligt delegationsordning

Ärendebeskrivning

Simrishamns kommun har sedan 2015 ett avtal med Vellinge kommun gällande gemensam 
social jour. Socialnämnden i Simrishamns kommun delegerar en rad beslut till Sociala 
jouren syd samt förordnar namngivna personer anställda vid jouren att fatta beslut enligt 
gällande delegationsordning.

Nu fråga om fortsatt förordnande för tidigare ordinarie personal, förordnande av nyanställd 
samt att låta två vikarier fortsatt ha kvar sina förordnande.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
Delegationsordning - Sociala jouren syd

SOCIALNÄMNDENS BESLUT

Peggy Miljkovic Nydensten förordnas att fatta beslut enligt fastställd 
delegationsordning för Sociala jouren syd från och med 2022-06-13.
Tidigare utfärdade förordnanden för den ordinarie personalen Eva-Marie Jeppsson, 
Nazanin Sezayesh och Charlotte Sternskog kvarstår. 
Eva Nilsson Skogö och Bazian Shawn behåller sina förordnande att fatta beslut 
som vikarier.  

_______

Beslutet expedieras till:
Sociala jouren syd



Socialnämnden Sammanträdesprotokoll  
2022-04-21  

§ 54   Dnr 2022/56

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

  
Ny ledamot i bidragskommittén för Björn och Gunilla Ståludds 
donationsfond

Ärendebeskrivning

Björn och Gunilla Ståludds Donationsfond har till syfte att stödja, främja, och ge 
möjligheter till utveckling, kompetensutveckling etc. inom sjukvården, äldreomsorgen och 
hemtjänsten för äldre boende, pensionärer, i Simrishamns kommun. I stiftelsens 
bidragskommitté finns representanter från socialförvaltningen och 
kultur- och fritidsnämnden samt kontorschefen för Handelsbanken Simrishamn. 
Bidragskommittén beslutar årligen om vilka former som skall tillämpas för 
ansökningsförfarande respektive förslagsframställan om ekonomiska bidrag ur stiftelsen.

Ledamot och ersättare har tidigare varit personknutet men föreslås nu vara knutet till 
yrkesroll.   

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse den 5 april 2022

SOCIALNÄMNDENS BESLUT

Utse mediciniskt ansvarig sjuksköterska, MAS, som ledamot i bidragskommittén för 
Björn och Gunilla Ståludds Donationsfond.
Som ersättare kvarstår anhörigkonsulent.

_______

Beslutet expedieras till:
Handelsbanken Simrishamn
MAS, Kristina Flodfält
Anhörigkonsulent, Sofia Spetz



Socialnämnden Sammanträdesprotokoll  
2022-04-21  

§ 55   Dnr 2022/57

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

  
Eventuellt fördyrande lokalkostnader under 2022

Ärendebeskrivning

Då arbetsmiljön är bristfällig i individ- och familjeomsorgens (IFO) lokaler på 
Stenbocksgatan så beslutades det att man tillfälligt flyttar till lokaler på sjukhuset tills 
utbyggnaden av Galaxen är färdigställd. IFO kommer att flytta till lokalerna på sjukhuset i 
slutet av april. 

Detta innebär att från april 2022 kommer IFO ha kostnader för hyran på Stenbocksgatan 
samt hyran för lokalerna på sjukhuset. Detta är en fördyrande kostnad som man inte hade 
kännedom om när internbudgeten för 2022 beslutades. Årshyran för lokalerna på sjukhuset 
är 2 216 700 kr, vilket innebär att den fördyrande kostnaden kommer att uppgå till 
1 477 800 kr under 2022. 

Socialförvaltningen internhyr idag lokaler på Stenbocksgatan av kommunens 
fastighetsenhet och kommer även att internhyra sjukhusets lokaler. Detta enligt den i 
Simrishamns kommun beslutade lokalplaneringspolicy.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att utreda nuvarande hyresavtal på 
Stenbocksgatan med anledning av att verksamheten inte kan sitta kvar där. 

Socialförvaltningen föreslår därav att ärendet lämnas vidare till 
samhällsbyggnadsförvaltningen med förslaget att utreda om att hantera fördyrande 
lokalkostnad under 2022 via internhyresystemet. 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse den 7 april 2022 – Eventuellt fördyrande lokalkostnader under 2022

SOCIALNÄMNDENS BESLUT

Att överlämna ärendet för vidare utredning och beslut i 
Samhällsplaneringsnämnden.

_______

Beslutet expedieras till:
Samhällsplaneringsnämnden



Socialnämnden Sammanträdesprotokoll  
2022-04-21  

§ 56   Dnr 2022/42

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

  
Budget 2023–2027 - Nämndmål

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige antog i december 2020 en Hållbarhetspolicy för Simrishamns 
kommun. Hållbarhetspolicyn gäller för perioden 2021–2030 och pekar ut viljeinriktningar 
och prioriteringar och innehåller fokusområden och strategiska ställningstaganden för att 
lokalt bidra till att miljömål, folkhälsomål och FN:s Agenda 2030 ska nås.

Kommunfullmäktige antog i april 2021 en ny styrmodell för Simrishamns kommun att 
gälla fr.o.m. 2023. Modellen innebär i korthet att man jobbar med rambudget, uppdrag och 
kommunfullmäktiges mål (mål för god ekonomisk hushållning). 

Varje år prioriterar kommunfullmäktige och ger start åt 3–4 fokusområden i 
Hållbarhetspolicyn. Fokusområdena utgör kommunfullmäktiges mål för det kommande 
året och de styr tillsammans med målen för god ekonomisk hushållning och uppdrag till 
nämnderna. 

Nämnderna ska bryta ner kommunfullmäktigemålen till nämndmål som passar nämndens 
verksamhet. Fullmäktige har beslutat om följande 4 prioriterade fokusområden för 2023:

Fokusområde 3 Kunskap, livslångt lärande och utbildning
Fokusområde 6 Vattenkloka samhällen
Fokusområde 9 Klimatanpassning
Fokusområde 14 Minskad klimatpåverkan

Resterande fokusområden kommer att prioriteras 2024–2027 men nämnderna kan ändå 
välja att arbeta med de andra fokusområdena redan år 2023.

De äskanden som nämnderna inkommer med i sina budgetskrivelser ska kopplas till ett 
fullmäktigemål enligt de prioriterade fokusområden i Hållbarhetspolicyn som stödjer 
äskandet och innehålla motivering för äskandena samt konsekvensbeskrivning vad som 
händer om resursbehovet inte tillförs. 

Förvaltningen har gulmarkerat Strategiska ställningstagande under respektive fokusområde 
som förvaltningen bedömer vara Socialnämndens ansvarsområde, se bilaga 
Hållbarhetspolicy för Simrishamns kommun 2021–2030, Socialnämnden.
Förvaltningen har dock gjort en bedömning att det inte finns strategiska ställningstagande 
under fokusområde 6 Vattenkloka samhällen som kan prioriteras i budget 2023 då detta 
område ligger för långt från kärnverksamheten. 



Socialnämnden Sammanträdesprotokoll  
2022-04-21  

§ 56 forts   Dnr 2022/42

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Nämndernas antagna budgetskrivelser innehållande drift och mål ska lämnas in till 
ekonomienheten den 2 augusti. Det innebär att Socialnämnden fattar beslut om 
budgetskrivelsen på nämndssammanträdet i juni. 

Nämnden har därmed fram till detta sammanträde att arbeta med att ta fram förslag till 
strategiska ställningstagande under respektive fokusområde som då blir nämndens mål för 
2023.

Det fortsatta arbetet sker nu i nämndens politiska grupper som sedan framför sina förslag 
att behandlas på nämndsammanträdet i juni. Beslut sker först i januari 2023 då år 2022 är 
ett valår.

Förvaltningens reflektion

Simrishamns kommun har en befolkningsstruktur med en hög andel i åldersgruppen 65+.
Av Skånes 33 kommuner toppar Simrishamns kommun år 2021 med en andel om 34,9 % 
att jämföras med genomsnittet i Skåne som är 19,7 % och genomsnittet i riket som är 20,3 
% (Källa: SCB)

Kommun/Region 0–15 16–24 25–44 45–64 65- Totalt

Simrishamn 13,9 7,6 17,4 26,1 34,9 100

Befolkningen i Simrishamns kommun i åldersgruppen 80+ ser ut som följer:

Kommunfullmäktige har beslutat om fokusområde som inte innefattar fokus på faktisk 
befolkningsstruktur och framtidens befolkningsutveckling för år 2023. Budgetäskande ska 



Socialnämnden Sammanträdesprotokoll  
2022-04-21  

§ 56 forts   Dnr 2022/42

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

kopplas till beslutade område och förvaltningen gör bedömningen att utmaningar inom 
verksamheterna inte kan knytas till de utpekade fokusområdena. 

Kommunfullmäktige beslutade år 2021 också om Plan för hälsa, vård och omsorg 
2021–2026 där demografin tas i beaktande. Detta borde därmed kunna vara en grund för 
nämndens prioriterade områden för 2023 som inte omfattas av Kommunfullmäktiges 
beslutade fokusområde.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Budget 2023–2027, Nämndmål, den 12 april 2022
Hållbarhetspolicy för Simrishamns kommun 2021–2030, Socialnämnden

SOCIALNÄMNDENS BESLUT

Informationen läggs till handlingarna. Efter nämndssammanträdet i maj arbetar 
nämnden i tvärgrupper med strategiska ställningstagande och knyter samman med 
budgetskrivelse. Vid socialnämndens sammanträde i juni fattar nämnden beslut om 
budgetskrivelsen inklusive förslag på Strategiska ställningstagande.

_______
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Investeringsbudget 2023–2027 - Prioriteringsordning

Ärendebeskrivning

Socialnämnden beslutade den 24 februari om Investeringsbudget 2023–2027 som 
skickades vidare till budgetberedningen.

Budgetberedningen har bestämt att ge socialnämnden följande uppdrag:
- På grund av att det finns mer investeringsäskande från nämnderna än vad 

budgetberedningen anser att kommunen klarar av så behöver nämnderna prioritera 
investeringsäskande och eventuellt justera beloppen på investeringsäskanden. 
Prioriteringarna behöver endast vara rankat från ett till tre. Prioriteringarna ska vara 
politiskt behandlade och tillhandla kommunledningskontoret senast den 4 maj.

Förvaltningen har i enlighet med nämndens önskemål analyserat brukarens fokus i 
beaktande enligt nedan.

Brukarens fokus i beaktande
- Inventarier

o Utbyte av föråldrade möbler och utrustning. Minskad risk för fall och 
belastningsskador. Avtorkbara möbler för att minska smittspridning.

o Nybyggnation Galaxen – verksamhet för besökare med anpassat väntrum, 
besöksrum anpassade för klienter och familjer samt,

o Ur arbetsmiljösynpunkt anpassade arbetsplatser utifrån ergonomi och 
säkerhet

- Trygghetslarm (digitalisering)
o Ökar självständighet och bidrar till att känna trygghet i det egna boendet

- IT-utveckling
o Underlättar att få en samlad bild av brukarens hela behov av stöd och hjälp 
o Genom digital signering säkerställs att delegerade HSL insatser genomförs
o Möjlighet för kommunens medborgare till digitala ansökningar, boka tider 

samt att kunna följa sina ärende
- Trygghetsskapande IT produkter

o Välfärdsteknik innebär att den enskilde klarar sig själv i ökad utsträckning 
men ändå har känslan av trygghet och självständighet. Denna typ av teknik 
bidrar också till en aktiv dag och en lugn och trygg natt.

- Hjälpmedel
o Enligt Hälso- och sjukvårdslagen skyldighet att tillhandahålla utifrån den 

enskildes behov. 
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse den 11 april 2022 – Investeringsbudget 2023–2027 Prioriteringar

Yrkanden

Ingela Bröndel (M) yrkar på följande prioriteringsordning:
1. Inventarier
2. Hjälpmedel
3. Trygghetsskapande IT-produkter 

Berit Olsson (S) yrkar på att investeringsäskande översänds oförändrad utan prioritering 
till budgetberedningen. 

Åsa Blixt (SD) yrkar bifall till Ingela Bröndels (M) yrkande. 

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat enligt 
Ingela Bröndels (M) yrkande. 

Votering begärs och verkställs.

Prio Investeringsäskande Plan Plan Plan Plan Summa Kommentar

(tkr) 2024 2025 2026 2027 2023–27

Inventarier 3 000 1 000 500 500 500 5 500

Trygghetslarm 500 500 500 500 500 2 500

IT-utveckling 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 5000

Trygghetsskapande IT-produkter 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 5000

Hjälpmedel 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 8000

Summa investeringsäskande 7 100 5 100 4 600 4 600 4 600 26 000

Budget
2023
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Omröstning

Den som röstar för Ingela Bröndels (M) yrkande röstar Ja.

Den som röstar för Berit Olssons (S) yrkande röstar Nej.

Voteringen utfaller med 7 Ja-röster; Monica Engebo (M), Ingela Bröndel (M), Åke Andrén 
Sandberg (L), Anita Svensson (C), Anne-Li Roshagen (KD), Åsa Blixt (SD) och Anna-
Lena Jönsson (SD) mot 

5 Nej-röster; Agnetha Åhlin (S), Jan Vokoun (S), Berit Olsson (S), Anders Eneborg (FI) 
och Christer Persson (ÖP). 

Socialnämnden har beslutat i enlighet med Ingela Bröndels (M) yrkande. 

SOCIALNÄMNDENS BESLUT

Investeringsäskande prioriteras enligt nedan:
1. Inventarier
2. Hjälpmedel
3. Trygghetsskapande IT-produkter
Samt därefter IT-utveckling och trygghetslarm

Reservationer

Mot beslutet reserverar sig; Agnetha Åhlin (S), Jan Vokoun (S), Berit Olsson (S), Anders 
Eneborg (FI) och Christer Persson (ÖP). 

_______

Beslutet expedieras till:
Budgetberedningen
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Kurser, utbildningar och konferensinbjudningar

Ärendebeskrivning

Följande kurser redovisas som information:
- KOMMUNLEX: Webbutbildning om nya regler 1 juni 2022 om barnets bästa när vård 

enligt LVU upphör - lex lilla hjärtat  
- Till berörda politiker inom vård och omsorg: Ta chansen att delta i den viktiga 

diskussionen 20 juni om hälsa, vård och omsorg

Förslag på sammanträdet

Ordförande föreslår att ordinarie ledamöter i Individ- och familjeutskottet anmäls till Web-
butbildning om nya regler 1 juni 2022 om barnets bästa när vård enligt LVU upphör – lex 
lilla hjärtat. 

SOCIALNÄMNDENS BESLUT

Ordinarie ledamöter i Individ- och familjeutskottet anmäls till Webbutbildning om 
nya regler 1 juni 2022 om barnets bästa när vård enligt LVU upphör – lex lilla 
hjärtat.  

_______

Beslutet expedieras till:
Ingela Bröndel (M)

 Anne-Li Roshagen (KD)
 Berit Olsson (S)
 Christer Persson (ÖP)
 Åsa Blixt (SD)
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Meddelanden till nämnden

Ärendebeskrivning

Följande meddelanden redovisas som information:

- Beslut KF 2022-03-28, Redovisning av ej besvarade motioner

_______


