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§ 11

Godkännande av dagordning
Dnr Sn/2023:40

Socialnämnden beslutar

att godkänna dagordningen.

Ärendebeskrivning
Ordförande ställer frågan om dagordningen kan godkännas.
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§ 12

Nämndsutbildning i biståndsprocessen
Dnr Sn/2022:804

Socialnämnden beslutar

att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna

Ärendebeskrivning
En viktig del av socialnämndens ansvarsområden är att hantera orosanmälningar och 
säkerställa att alla som behöver stöd och hjälp får det. För att nämnden ska öka sin 
kunskap om hur biståndsprocessen sker har förvaltningen i samråd med ordförande 
beslutat att en utbildning om hur det går till i praktiken ska genomföras. Utbildningen ska 
beskriva ett ärende från att en orosanmälan kommer in till socialtjänsten fram till det att 
ett beslut och eventuell åtgärd kan genomföras. 
Nämnden behöver i sin åtagande kunskap i den sekretess som gäller för de som verkar 
inom nämndens område samt i sitt eget ansvarsåtagande inom socialnämndens 
ansvarsområde. Det kommer därför att ingå delar av sekretess i utbildningen.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända konsekvenser

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända konsekvenser

Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 

att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna

Underlag
1. Socialnämndens allmänna utskott 2022-12-15 § 96
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§ 13

Utvärdering av projekt arbetstidsförkortning och medarbetarstyrd utveckling för 
socionomer
Dnr Sn/2020:34

Socialnämnden beslutar

att permanenta arbetstidsförkortningen på Biståndsenheten enligt förslag.

Ärendebeskrivning
2022-02-01 påbörjade biståndsenheten med att prova förkortad arbetstid i sina 
personalgrupper. Socialnämnden beslutade 2021-12-15 §203 att utvärdering av projektet 
ska redovisas för socialnämnden i januari 2023.
 
Ekonomiska konsekvenser
Kostnader redovisas vid sammanträdet.

Konsekvenser för barn och unga
Förslag till beslut medför inga negativa konsekvenser för barn och unga. Barn och ungas 
åsikter har därmed inte inhämtats.

Koppling till kommunens strategiska mål
Hållbart arbetsliv.

Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 

att permanenta arbetstidsförkortningen på Biståndsenheten enligt förslag.

Underlag
1. Socialnämnden 2021-12-15 § 203
2. Socialnämndens allmänna utskott 2022-12-15 § 98
3. Utvärdering

Yrkande 
Stefan Ovrell (MP) yrkar i enlighet med socialförvaltningens förslag 

att permanenta arbetstidsförkortningen på Biståndsenheten enligt förslag.
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§ 14

Riktlinje för ersättning till familjehem
Dnr Sn/2022:821

Socialnämnden beslutar

att fastställa upprättad riktlinje för ersättning till familjehem

Ärendebeskrivning
Gällivare kommuns riktlinjer för ersättning till familjehem. Riktlinjen gäller tills vidare och 
uppdateras årligen.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända konsekvenser för barn och unga.

Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta

att fastställa upprättad riktlinje för ersättning till familjehem

Underlag
1. Riktlinje för ersättning till familjehem
2. Socialnämndens allmänna utskott 2022-12-15 § 98

Yrkande 
Stefan Ovrell (MP) yrkar i enlighet med socialnämndens allmänna utskotts förslag

att fastställa upprättad riktlinje för ersättning till familjehem.
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§ 15

Gällivare kommuns riktlinjer för ekonomiskt bistånd
Dnr Sn/2022:808

Socialnämnden beslutar

att fastställa upprättad riktlinje ”Gällivare kommuns riktlinjer för ekonomiskt bistånd”.

Ärendebeskrivning 
Gällivare kommuns riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Riktlinjer gäller tills vidare och 
uppgifter för riksnorm och reducerad norm ska uppdateras när prisbasbeloppet förändras. 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga kända ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn och unga 
Inga kända konsekvenser för barn och unga.

Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta

att fastställa upprättad riktlinje ”Gällivare kommuns riktlinjer för ekonomiskt bistånd”.

Underlag 
1. Gällivare kommuns riktlinjer för ekonomiskt bistånd
2. bil.1 Hemförsäkring
3. bil.2 Glasögon
4. Socialnämndens allmänna utskott 2022-12-15 § 99

Yrkande 
Stefan Ovrell (MP) yrkar i enlighet med socialnämndens allmänna utskotts förslag 

att fastställa upprättad riktlinje ”Gällivare kommuns riktlinjer för ekonomiskt bistånd”.
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§ 16

Budgetuppföljning
Dnr Sn/2022:1

Socialnämnden beslutar

att förvaltningen får i uppdrag att fortsätta arbetet i enlighet med tidigare direktiv om att 
arbeta med en budget i balans, 

att anta budgetuppföljningen för perioden jan-december 2022. 

Ärendebeskrivning
Budgetuppföljning för perioden januari-december 2022. 

Ekonomiska konsekvenser 
Presenteras vid sammanträdet. 

Konsekvenser för barn och unga 
Inga kända. 

Koppling till kommunens strategiska mål 
Strategisk målsättning 2. Våra verksamheter är effektiva och attraktiva. Socialnämndens 
mål är att arbeta för en hållbar ekonomi med en budget i balans. 

Förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 

att förvaltningen får i uppdrag att fortsätta arbetet i enlighet med tidigare direktiv om att 
arbeta med en budget i balans, 

att anta budgetuppföljningen för perioden jan-december 2022. 

Underlag 
1. Resultat totalt november 
2. Per ansvar november
3. Resultat totalt december 
4. Per ansvar december

Yrkande 
Paulus Kuoljok (MP) yrkar i enlighet med socialförvaltningens förslag

att förvaltningen får i uppdrag att fortsätta arbetet i enlighet med tidigare direktiv om att 
arbeta med en budget i balans, 

att anta budgetuppföljningen för perioden jan-december 2022. 
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§ 17

Redovisning av reviderade strategiska uppdrag
Dnr Sn/2021:342

Socialnämnden beslutar

att godkänna redovisning av reviderade strategiska uppdrag, samt

att avsluta arbetet med de ”strategiska uppdragen” då de nu är inarbetade i 
målstyrningsarbetet.

Ärendebeskrivning
Redovisning av reviderade strategiska uppdrag. Socialförvaltningen har fått i uppdrag att 
se över samt utforma ett förslag på en revidering av de strategiska uppdragen. Förslag på 
revideringar presenteras vid Socialnämndens sammanträde i januari 2023. 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser 

Konsekvenser för barn och unga 
Inga konsekvenser 

Koppling till kommunens strategiska mål 
Strategisk målsättning 2 - Våra verksamheter är effektiva och attraktiva Strategisk 
målsättning 3 - Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande. 

Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta

att godkänna redovisning av reviderade strategiska uppdrag.

Underlag 
1. Utredning 
2. Socialnämnden 2022-01-25 § 9
3. Sammanfattning av reviderade uppdrag inför framtida arbete
4. Socialnämndens allmänna utskott 2022-12-15 § 101

Yrkande 
Stefan Ovrell (MP) yrkar 

att godkänna redovisning av reviderade strategiska uppdrag, samt

att avsluta arbetet med de ”strategiska uppdragen” då de nu är inarbetade i 
målstyrningsarbetet.
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Propositionsordning 
Ordförande ställer Stefan Ovrells förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat i enlighet med Stefan 
Ovrells förslag.
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§ 18

Utvärdering av sommaren 2022 - förutsättningar 2023
Dnr Sn/2022:38

Socialnämnden beslutar

att ordförande får i uppdrag att besluta i ärendet på delegation, samt

att lägga de övriga förslagen med beaktande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden gav i uppdrag till socialförvaltningen att presentera åtgärder för att lösa 
personalbemanningen inför sommaren 2023. Socialförvaltningen har tagit fram förslag på 
tre åtgärder:

 Sommarförmån, vi bedömer att det minskade inflödet av vikarier kommer att 
fortsätta framöver vilket leder till att vi inte kommer att kunna bemanna alla behov 
med vikarierande personal under sommaren 2023. Vi ser därmed att sommarförmån 
är en nödvändig åtgärd för att lösa bemanningsplaneringen för socialförvaltningens 
verksamheter sommaren 2023. Nivåer på sommarförmån finns redovisat i ett 
separat dokument i ärendet, där framgår förlag på siffror som vi anser vara 
relevanta. Sommarförmånen är riktad mot personal som arbetar med verkställighet 
ute i våra verksamheter så som undersköterskor, vårdbiträden etc. då det är där vi 
är som mest sårbara och det går inte att täcka upp för varandras frånvaro som det 
går inom andra yrkesroller i förvaltningen. Legitimerad personal som 
arbetsterapeuter, fysioterapeuter och sjuksköterskor ingår inte i underlaget likaväl 
som arbetsledare och chefer. 

 Max fyra veckors sommarsemester för vårdpersonal i verkställighet: berör 
undersköterskor, vårdbiträden etc. Vi bedömer att vi inte har kapacitet att bevilja 
mer än fyra veckors sommarsemester utifrån de stora utmaningarna vi har att 
bemanningsplanerna våra verksamheter. Då vi bedömer att vi behöver en 
sommarförmån för att lösa sommarens behov 2023 så ser vi inte hur vi samtidigt 
ska kunna bevilja mer än fyra veckors semester för personal som arbetar ute i våra 
verksamheter. Arbetsledare, chefer samt legitimerad personal (sjuksköterskor, 
arbetsterapeuter, fysioterapeuter) berörs inte av detta men vi kommer att vara 
väldigt restriktiva med beviljandet av semester utöver fyra veckor för alla personal i 
förvaltningen. Vi kommer att semesterplanerna utifrån fyra veckor även för dessa 
yrkeskategorier men här finns möjligheten att ta någon extra vecka om det bedöms 
som möjligt av närmsta chef men då ska det verkligen finnas marginal för det i 
planeringen. 

 Tre semesterperioder: Om det visar sig att vi inte kan lösa 
bemanningsplaneringen genom ovanstående åtgärder så ser vi tre semesterperioder 
som den sista lösningen. Genom tre semesterperioder så kan vi fördela 
sommarsemestrarna bland våra medarbetare på ett större antal veckor och därmed 
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få en högre grad av ordinarie personal på plats ute i verksamheterna. Det här 
förslaget berör även arbetsledare och chefer då vi i en så ansträngd situation 
behöver ha en högre bemanning även på dessa roller, legitimerad personal berörs 
inte av detta då de har en separat semesterplanering där de ska säkerställa att 
resurser finns på plats på alla enheter.

Risk -och konsekvensanalyser är framtagna för alla tre åtgärder tillsammans med 
berörda fackförbund, information och förhandling enligt MBL är också genomförda 
enligt rutin. Konsekvensbedömningen utefter detta ger oss en viss oro för att 
arbetsgivaren ska bli mindre attraktiv och samtidigt vet vi att en eventuell 
sommarförmån leder till ökade kostnader. Farhågor kring att medarbetarna inte ska 
få tillräcklig återhämtning vid beviljad sommarförmån finns men där har 
arbetsgivaren en lösning genom en årsplanering av semester. Det innebär att vi ska 
planera för att alla medarbetare får ta ut upp till fyra veckors sammanhängande 
semester under året även om de väljer att arbeta sommarperioden juni-augusti. 
Arbetsgivaren bedömer att vi har identifierade lösningar för de potentiella risker som 
har identifierats i risk- och konsekvensbedömningarna.

Ekonomiska konsekvenser
En beviljad sommarförmån kommer att innebära kostnader för förvaltningen och det finns 
presenterat i ett separat underlag några olika scenarion.

Konsekvenser för barn och unga
Åtgärderna ska inte innebära konsekvenser för barn och unga

Koppling till kommunens strategiska mål
Strategisk målsättning 2 - Våra verksamheter är effektiva och attraktiva. 
 Strategisk målsättning 3 - Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och 
ansvarstagande.

Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 

att bevilja sommarförmån enligt förslag 1 eller förslag 2,

att ta del av de andra två åtgärderna som förvaltningen bedömer ska kunna lösa 
bemanningsplaneringen sommaren 2023.

Underlag
1. Underlag ”förslag på sommarförmån i siffror”
2. Underlag ”sammanställning statistik vikarier sommaren 2022”
3. Underlag, Risk- och konsekvensanalys

Yrkande 
Stefan Ovrell (MP) yrkar 

att ordförande får i uppdrag att besluta i ärendet på delegation, samt
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att lägga de övriga förslagen med beaktande till handlingarna.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Stefan Ovrells förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat i enlighet med Stefan 
Ovrells förslag
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§ 19

Uppföljning av riktlinje för skälig levnadsnivå inom socialtjänstens äldreomsorg
Dnr Sn/2022:807

Socialnämnden beslutar

att anta reviderad riktlinje för skälig levnadsnivå inom socialtjänstens äldreomsorg 
med fastställd giltighetstid till och med 2024-01-31, samt

att reviderad riktlinje ersätter riktlinjen i tidigare beslut SN 2022-01-25 § 11.

Ärendebeskrivning
Riktlinje för skälig levnadsnivå inom socialtjänstens äldreomsorg antogs av 
socialnämnden i Gällivare kommun första gången 2020-01-23 § 2 och 2021-01-26 § 4 
beslutades att nämnden ska följa upp riktlinjen i januari varje år oavsett om den har 
reviderats under året eller inte. Riktlinjens syfte är att vara stödjande och vägledande 
för handläggare vid bedömning och beslut avseende bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänst-
lagen (2001:453). Riktlinjen ska underlätta handläggningen, främja ett tydligt och 
enhetligt synsätt samt bidra till att beslut fattas likartat efter samma bedömningsgrunder. 
Riktlinjen beskriver vad som i normalfallet kan anses tillförsäkra bistånd upp till skälig 
levnadsnivå i kommunen. Riktlinjen är vägledande och avsteg kan göras utifrån individuella 
behov. Socialt ansvarig samordnare ansvarar för att hålla riktlinjen aktuell dels utifrån 
samverkan med berörda handläggare och dels utifrån förändringar i styrande lagar, 
förordningar och föreskrifter. Riktlinjen uppfyller fortfarande sitt syfte eftersom 
handläggarna använder den frekvent i sitt dagliga arbete och därutöver även upplever 
att de har stor nytta av den. Riktlinjen har reviderats under det gångna året.

Ekonomiska konsekvenser
Beslut avseende bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) utgör grunden 
för kostnaderna inom socialtjänstens äldreomsorg. Riktlinjen ska bidra till att beslut 
fattas likartat, med viss hänsyn till kostnader, efter samma bedömningsgrunder. 
Detta skapar i sin tur förutsättningar för en långsiktigt hållbar ekonomi.

Konsekvenser för barn och unga
Konsekvenser för barn och unga har inte utretts eftersom dessa grupper inte 
omfattas av riktlinjen.

Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta

att anta reviderad riktlinje för skälig levnadsnivå inom socialtjänstens äldreomsorg 
med fastställd giltighetstid till och med 2024-01-31, samt

att reviderad riktlinje ersätter riktlinjen i tidigare beslut SN 2022-01-25 § 11.
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Underlag
1. Riktlinje för skälig levnadsnivå inom socialtjänstens äldreomsorg
2. Socialnämnd 2022-01-25 § 11
3. Socialnämndens allmänna utskott 2022-12-15 § 100
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§ 20

Socialnämndens verksamhetsplan 2023-2026
Dnr Sn/2022:15

Socialnämnden beslutar

att anta Socialnämndens verksamhetsplan 2023-2026. 

Ärendebeskrivning
Inom ramen för Gällivare kommuns systematiska kvalitetsarbete har Kommunfullmäktige 
infört en målstyrningsmodell. Både den politiska organisationen och förvaltningarna 
omfattas av målstyrningen och ska arbeta i enlighet med den framtagna modellen. 
Socialnämnden har utarbetat en verksamhetsplan som utgår från Kommunfullmäktiges 
vision, verksamhetsidé och strategiska målsättningar samt brutit ned dessa för sitt 
ansvarsområde. 

Ekonomiska konsekvenser
Socialnämndens verksamhetsplan tydliggör ambitionen att resurser ska användas hållbart 
samt fokusera på kvalitet och effekt för våra målgrupper. 

Konsekvenser för barn och unga
Socialnämndens verksamhetsplan har fastställt prioriterat område ”Barn och ungas
behov” samt initierat samverkan med berörda samverkansparter för att skapa ett fördjupat 
nuläge över barn och ungas mående.  

Koppling till kommunens strategiska mål
Ärendet kopplar till:  
Strategisk målsättning 1 våra medborgare är stolta, engagerade och trivs
Strategisk målsättning 2 våra verksamheter är effektiva och attraktiva
Strategisk målsättning 3 våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och 
ansvarstagande.  
Strategisk målsättning 4 Vårt samhälle ger förutsättningar för en livsstil som minskar 
miljö- och klimatpåverkan

Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
 
att anta Socialnämndens verksamhetsplan 2023-2026. 

Underlag
1. Socialnämndens verksamhetsplan 2023-2026
2. Socialnämnd 2022-10-13 § 129
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§ 21

Årlig uppföljning av socialförvaltningens systematiska brandskyddsarbete
Dnr Sn/2023:39

Socialnämnden beslutar

att tacka för redovisningen och lägga redovisningen med godkännande till handlingarna.

Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att tacka för redovisningen och lägga redovisningen med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen redovisar den årliga avstämningen av det systematiska 
brandskyddsarbetet inom avdelningen för vård och omsorg, särskilt boende för äldre. 
Utifrån tidigare granskning av revisorerna (2015) ska socialnämnden säkerställa att det 
finns tydliga målsättningar och att brandskyddsarbetet regelbundet följs upp på nämnds 
nivå.

Ekonomiska konsekvenser
Ökade kostnader för utbildning av medarbetare kan bli aktuellt vid utbildningar och 
övningar utförda av Räddningstjänsten.

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända konsekvenser för barn och unga. Det systematiska brandskyddsarbetet verkar 
förebyggande och minskar risken för personskada vid händelse av brand och kommer även 
barn och unga tillgodo.
Koppling till kommunens strategiska mål

Strategisk målsättning 1 Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs.
Strategisk målsättning 2 Våra verksamheter är effektiva och attraktiva.
Strategisk målsättning 3 Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och 
ansvarstagande.

Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta

att tacka för redovisningen och lägga redovisningen med godkännande till handlingarna.
 
Socialnämndens allmänna utskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att tacka för redovisningen och lägga redovisningen med godkännande till handlingarna.

Underlag
1. Socialförvaltningens handlingsplan för systematiskt brandskyddsarbete.
2. Socialnämnden 2020-01-23 § 8
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3. Socialnämndens allmänna utskott 2022-12-15 § 103
§ 22

Revidering av socialnämndens delegationsordning
Dnr Sn/2023:46

Socialnämnden beslutar

att anta reviderad delegationsordning för socialnämnden Sn/2023:46,

att gällande delegationsordning för socialnämnden beslutad 2022-12-20 § 191 upphör att 
gälla från och med 2023-02-01, 

att reviderad delegationsordning för socialnämnden Sn/2023:46 träder
i kraft från och med 2023-02-01.

Ärendebeskrivning
Med anledning av kommunfullmäktiges beslut om flytt av funktion samt budgetmedel för 
utredare för tillsyn av alkohol, folköl och tobak från socialförvaltningen till miljö-, bygg- och 
räddningsförvaltningen, med beslut 2022-12-19 § 166, har förslag på ny 
delegationsordning för socialnämnden tagits fram. 

Förslag till reviderad delegationsordning för socialnämnden föreligger med att hela   kapitel 
12. Alkohol-, tobaks-, och nikotinläkemedelslagen, utgår.

Ekonomiska konsekvenser
Det finns inga kända ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn och unga
Förslag till beslut medför inga konsekvenser för barn och unga. Barn och ungas åsikter har 
därmed inte inhämtats. 

Koppling till kommunens strategiska mål
Koppling görs till Kommunplan 2022-2024, kommunfullmäktiges beslut 2021-06-07 § 79, 
och strategisk målsättning 1 där medborgarnas behov nämns som utgångpunkt i arbetet 
inom verksamheterna. Våra verksamheter är effektiva och attraktiva samt Våra 
medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande. 

Förslag till beslut
Stöd och utvecklingsförvaltningen föreslår socialnämnden besluta

att anta reviderad delegationsordning för socialnämnden Sn/2023:46,

att gällande delegationsordning för socialnämnden beslutad 2022-12-20 § 191 upphör att 
gälla från och med 2023-02-01, 

att reviderad delegationsordning för socialnämnden Sn/2023:46 träder
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i kraft från och med 2023-02-01.

Underlag
1. Gällande delegationsordning för socialnämnden beslutad 2022-12-20 § 191.
2. Förslag till reviderad delegationsordning för socialnämnden Sn/2023:46
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§ 23

Förvaltningschefens rapport
Dnr Sn/2022:2, Sn/2023:2

Socialnämnden beslutar

att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen informerar om pågående och aktuella ärenden.
Annette Viksten Åhl, förvaltningschef informerar om:
- Info nya verksamhetssystemet Pulsen
- bostadskö SÄBO

Underlag
1. Projektstatus 22-12-01 - Införande Combine Gällivare
2. Styrgruppsprotokoll 22-12-01- Införande Combine Gällivare
3. Socialnämndens allmänna utskott 2022-12-15 § 104
4. Noteringar styrgruppsmöte
5. Projektstatus – 23-01-10 - Införande Combine Gällivare
6. Styrgruppsprotokoll – 23-01-10 - Införande Combine Gällivare
7. Risk och konsekvensanalys 22-12-19 - Införande av Combine för Gällivare
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§ 24

Information från de kommunala råden
Dnr Sn/2023:4

Socialnämnden beslutar

att lägga ärendet till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade den 12 juni 2018 § 95 att införa en stående punkt på 
socialnämndens sammanträden avsedd för eventuell information från utsedd
representant från de kommunala råden.

Ingen information finns att ge vid dagens sammanträde.
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§ 25

Kurser, konferenser samt återkoppling
Dnr Sn/2023:5

Socialnämnden beslutar

att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kurser och konferenser för socialnämndens ledamöter samt återkoppling av dessa.

Påminnelse om kommande utbildning 17 februari för alla politiker avseende det kommunala 
självstyret, arbetsmiljö mm. med Ulrika Nilsson – Söderstedts Management AB.
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§ 26

Delgivningar
Dnr Sn/2023:6, Sn/2022:702, Sn/2022:866, Sn/2022:90, Sn/2022:920, Sn/2022:159, 
Sn/2022:260, Sn/2022:901, Sn/2022:461, Sn/2023:51, Sn/2023:84

Socialnämnden beslutar

att lägga upprättad förteckning till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Anmälda delgivningar redovisas i rapport.

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta

att lägga upprättad förteckning till handlingarna.

Underlag
1. Rapport

Comfact Signature Referensnummer: 1540401



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  26  (26)

2023-01-26
  

 
Socialnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 27

Ärendeuppföljning
Dnr Sn/2023:8

Socialnämnden beslutar

att godkänna upprättad ärendeuppföljningslista.

Ärendebeskrivning
För att skapa en god översikt bland pågående ärenden hos nämnderna har en 
ärendeuppföljningsmall tagits fram. Ärendeuppföljningen syftar till att hantera ärenden 
som skickas på remiss/återremiss, ärenden som nämnden begär att få information om vid 
ett senare tillfälle, uppdrag de lämnar till förvaltningschef etc. Ärendeuppföljning tas upp 
som en 
stående punkt på socialnämndens sammanträden.

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta

att godkänna upprättad ärendeuppföljningslista.

Underlag
1. Ärendeuppföljningslista 
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