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Socialnämnden
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstepersoner

Justerare

2020-11-11 klockan 16.30–19.50, Rum Lund, Knutsgården
Göran Wallén (M), ordförande
Ursula Savonius (L), vice ordf, deltar digitalt
Karin Nilsson (C), deltar digitalt
Agneta Lindskog (KD), deltar digitalt
Eva S Olsson (S), deltar digitalt
Ann-Margreth Olsson (S), deltar digitalt
Teresia Ställborn (MP), deltar digitalt
Sengül Köse Lindqvist (FI), deltar digitalt
Marcus Svensson (SD), deltar digitalt

Amanda Thonander (M), ersätter P Douhane (M), deltar digitalt
Saima Jönsson Fahoum (V), ersätter S-B Persson (V), deltar
digitalt
Sushma Uthappa-Schwerdt (L), deltar digitalt
Karin Wrammerfors (L), deltar digitalt
Yassin Ekdahl (C), deltar digitalt
Katarina Sjöberg (FNL), deltar digitalt
Fredrik Persson (S), deltar digitalt fr kl 18:55.
Jörgen Nilsson (S), deltar digitalt
Johan Nilsson (MP), deltar digitalt
Maja Grubelic (FI), deltar digitalt
Hans-Olof Andersson (SD), deltar digitalt

Annika Pettersson, socialdirektör
Johan Larsson Boström, biträdande socialdirektör
Karin Säfström, verksamhetschef
Anna Burston, verksamhetschef
Elisabeth Svanberg Eriksson, verksamhetschef
Filippa Mellbourn, ekonomichef
Ulrika Brink, kommunikatör
Åsa Gustafsson, HR-konsult
Jonas Raquette, teknisk support
Boel Hansson, nämndsekreterare

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

Justerare
Paragrafer
Tid och plats för justering
Underskrifter

Protokoll
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-11-11

SO 2020/0153

Ann-Margreth Olsson (S)
§ 160–178

Den 16 november 2020 kl. 16:30 på Socialförvaltningen

Sekreterare

Boel Hansson
Ordförande

Göran Wallén (M)
Justerare

Ann-Margreth Olsson (S)
ANSLAG/BEVIS

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Datum då anslaget sätts upp

Förvaringsplats för protokollet

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Socialnämnden
2020-11-11
§ 160–178

2020-11-17

Datum då anslaget tas ned

Socialförvaltningen, Brotorget 1

Underskrift

Boel Hansson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2020-12-08
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§ 160 Tema - Våld i nära relation
Kvinnofridssamordnare Kerstin Holmberg och samordnare mot
hedersrelaterat våld och förtryck, Marina Gensmann informerar om
förvaltningens arbete mot våld i nära relation.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-11-11

§ 161 Förvaltningen informerar
Socialdirektör Annika Pettersson och förvaltningens
verksamhetschefer informerar om:

Processen kring upphandling av hotell och vandrarhem.
Ekonomisk månadsrapport för oktober 2020.

Kommunens kostnader för nödvändig vård för ensamkommande
som kommunen inte får statsbidrag för.

Visirbeslut fattat av nämnden till den 31/10 behöver inte förlängas.
Förvaltningen ser över sin rutin och håller samma linje som vårdoch omsorgsförvaltningen.
Hemlöshet under vintern.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-11-11

§ 162 Val av ledamot i socialnämndens
myndighetsutskott efter Sven-Bertil Persson (V)
Dnr SO 2020/0156

Beslut

Socialnämnden beslutar
att

utse Saima Jönsson Fahoum (V) till ledamot i socialnämndens
myndighetsutskott till utgången av 2022.

Yrkanden

Ann-Margreth Olsson (S) föreslår att Saima Jönsson Fahoum (V)
utses tillledamot i socialnämndens myndighetsutskott efter SvenBertil Persson (V).

Beslutet skickas till

Saima Jönsson Fahoum
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-11-11

§ 163 Remiss i ärende reglemente för styrelser och
nämnder i Lunds kommun
Dnr SO 2019/0141

Beslut

Socialnämnden beslutar
att

avge yttrande till kommunstyrelsen i enlighet med
socialnämndens tjänsteskrivelse den 2 november 2020.

Reservationer

Feministiskt Initiativ, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och
Vänsterpartiet reserverar sig skriftligen bilaga § 163/01

Protokollsanteckningar

Maja Grubelic (FI) låter, med instämmande
av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, anteckna till
protokollet att det här är en stor strukturell förändring som innebär
att ge nämnderna allt arbetsgivaransvar men inte mandat att
genomföra det. Vi upplever den som en del av en problematisk
maktkoncentration i kommunen.
Agneta Lindskog (KD) låter, med instämmande av Karin Nilsson (C)
anteckna till protokollet att ansvaret för anställning av chefer och
annan personal i nämnden bör ligga på nämnden som är de som har
störst kompetens och kännedom i frågan, och inte på
kommundirektören.

Sammanfattning

Kommunkontoret tog fram ett förslag till nytt reglemente för
styrelser och nämnder i Lunds kommun. Socialnämnden lämnade ett
svar på förslaget den 22 januari 2020 § 4. Kommunstyrelsens
arbetsutskott beslöt efter första remissrundan den 27 april 2020 att
bereda ärendet ytterligare och göra fördjupade utredningar. Därefter
har nu KSAU åter skickat på remiss ett förslag till nytt reglemente för
styrelser och nämnder i Lunds kommun.
De förändringar som genomförts i socialnämnden reglemente har
skapat en större tydlighet inom områdena arbetsmarknadsåtgärder
och flyktingmottagande som är områden där det politiska ansvaret
är delat inom kommunen. Socialnämnden föreslås få ett utökat
politiskt samordningsansvar inom arbetsmarknadsområdet vilket
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-11-11
bedöms som ändamålsenlig utifrån nämndens ansvar för
försörjningsstöd. Socialförvaltningen gör bedömningen att den
föreslagna förändringen till att kommunstyrelsen blir anställande
myndighet inte kommer påverka nämndens ansvar gällande
verksamhet och/eller arbetsmiljöansvar.

Underlag för beslut

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-02 remissvar för
styrelser och nämnder
Protokollsutdrag KS AU 2020-09-14 § 305 Remittering av förslag till
reglementen
KK tjänsteskrivelse 2020-09-08 Remittering av förslag till
reglemente för styrelser och nämnder
Bilaga översyn av reglementet fördjupande utredningar
Bilaga reglemente för styrelser och nämnder - med rättningar
reviderat efter KS AU 2020-09-14
Reglemente för styrelser och nämnder - sammanställt reviderat efter
KS AU 2020-09-14
Socialnämnden beslut 2020-01-22 § 4

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Reservation till sammanträde med Socialnämnden 20-11-11 i ärende 4;
Remiss i ärende Reglemente för styrelser och nämnder i Lunds kommun.
Ärendet behandlades i Socialnämnden 20-01-20. Vi yrkade avslag då och reserverade oss mot
förslaget till ett nytt reglemente för styrelser och nämnder i Lunds kommun.
Efter remissrundan ser vi endast positivt på att socialnämnden föreslås få ett utökat politiskt
samordningsansvar inom arbetsmarknadsområdet. Vi anser att socialförvaltningen besitter kompetens
och förutsättningar för detta för målgruppen.
I förslaget till nytt reglemente har § 2 i det nuvarande reglementet helt tagits bort och uppgifterna
föreslås överföras till kommunstyrelsen. Detta innebär att nämnden inte längre har ansvar för att
utarbeta program, planer och handlingsplaner inom nämndens verksamhetsområden. Detta är en stor
och grundläggande förändring för nämnden och dess verksamhet som vi är helt emot. Nämnden har
enl Kommunallagen 6 kap. § 3 ansvar för frågor som rör förvaltningen samt ansvar för de frågor som
kommunfullmäktige delegerat till nämnden. Att då samtidigt inte kunna göra planer, program och
åtgärdsplaner kan göra det svårt för nämnden att fullfölja sitt uppdrag.
Vi ser fortfarande en risk i att det ger en delning i arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar, om nämnden
ska kunna ta fullt ansvar för tjänsteorganisationen i den förvaltning som vi som nämnd är närmast
måste detta vara samlat och enhetligt. Det här är en strukturell förändring som innebär att ge nämnden
allt arbetsgivaransvar men inte mandat att genomföra det. Det blir mer otydligt och riskerar att bli
godtyckligt om den föreslagna förändringen inte kommer att påverka nämndens ansvar gällande
verksamhet och/eller arbetsmiljöansvar enligt kommunkontorets uppfattning. Det som står i
tjänsteskrivelsen stämmer inte överens med förslaget, anser vi. Vi uppfattar förslaget med dess
ändringar som att det inskränker nämndens självständighet.
Vi anser fortfarande att detta förslag till nytt reglemente innebär en centralisering av makten som vi
tycker är negativ. Vår uppfattning är att nämnden ska råda över det uppdrag den fått av
kommunfullmäktige, vilket inbegriper upprättande av planer och program såväl som handlings- och
åtgärdsplaner för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Oron över centralisering av makt gäller alltså både i
förhållande till tjänstepersonsidan och politiken och handlar för oss om ansvar, transparens och att
kunna ta informerade beslut. Denna förskjutning av makt till mindre sammanhang och från politiken
ser vi i flera förslag under innevarande mandatperiod, vilket är oroande för oss som månar om
demokratiska principer.
Vi reserverar oss till förmån för vårt eget yrkande.
Sengül Köse Lindqvist
Ledamot Feministiskt initiativ

Teresia Ställborn
Ledamot Miljöpartiet de gröna

Ann-Margreth Olsson
Ledamot Socialdemokraterna

Saima Jönsson Fahoum
Tjänstgörande ledamot Vänsterpartiet

Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-11-11

§ 164 LundaEko - Lunds kommuns program för
ekologisk hållbar utveckling 2021–2030
Remissversion 2020-09-16
Dnr SO 2020/0133

Beslut

Socialnämnden beslutar

att socialnämnden undantas delansvar till delmålet Buller, luft och
strålning.
att
att

i övrigt godkänna LundaEko 2021-2030 som ekologiskt
hållbarhetsprogram
finansiering av att genomföra aktiviteter kopplade till delmålen
sker inom befintlig budget.

Reservationer

Vänsterpartiet och Miljöpartiet lämnar skriftlig reservation bilaga §
164/01

Sammanfattning

LundaEko 2021-2030 är Lunds kommuns program för ekologisk
hållbar utveckling och utgår från FN:s 17 globala mål samt de
svenska miljökvalitetsmålen. Tillsammans med Lunds program för
social hållbarhet utgör de grundpelaren i kommunens
hållbarhetsarbete. LundaEko omfattar kommunkoncernen och
kommunens geografiska yta.

Nya LundaEko inleds med Lunds policy för hållbar utveckling. För
varje prioriterat område finns kopplingar till globala och nationella
mål vilket ger en tydligare struktur i programmet jämfört med det
föregående programmet.

Programmet följer samma upplägg som tidigare med prioriterade
områden med ett övergripande mål och flera underliggande delmål.
För delmålen har kommunens styrelser och nämnder antingen ett
huvudansvar för att arbeta med delmålen eller ett delansvar.
Socialnämnden har i förslaget delansvar för 12 av delmålen och ska
utforma aktiviteter till dessa.

Socialnämnden vill att delansvaret för delmålet Buller, luft och
strålning, tas bort då nämnden saknar rådighet att arbeta med denna
fråga.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-11-11
Till LundaEko 2021-2030 finns en bilaga med förslag på indikatorer
till varje delmål.

Yrkanden

Teresia Ställborn (MP) yrkar, med instämmande av Sengül Köse
Lindqvist (FI), att tillägg till socialnämnden svar görs med att i
delmålet 1.4 i remissversionen byta första meningen mot “I Lunds
kommunkoncern ska samtliga val av livsmedel värna ekosystemen,
klimatet och naturresurserna”
Göran Wallén (M) yrkar avslag till Teresia Ställborns (MP) m fl:s
tilläggsyrkande.

Beslutsgång

Ordföranden Göran Wallén (M) ställer proposition på Teresia
Ställborns (MP) m fl:s tilläggsyrkande mot sitt eget avslagsyrkande
och finner att socialnämnden avslagit tilläggsyrkandet.
Votering begärs och företas med följande propositionsordning:
Ja, till Göran Walléns (M) avslagsyrkande.

Nej, till Teresia Ställborns (MP) m fl:s tilläggsyrkande.

Göran Wallén (M), Ursula Savonius (L), Amanda Thonader (M), Karin
Nilsson (C), Agneta Lindskog (KD) och Marcus Svensson (SD) röstar
ja.
Saima Jönsson Fahoum (V), Eva Olsson (S), Ann-Margreth Olsson (S),
Teresia Ställborn (MP) och Sengül Köse Lindqvist (FI) röstar nej.
Med 6 röster mot 5 röster avslår socialnämnden Teresia Ställborns
(MP) m fl:s tilläggsyrkande.

Underlag för beslut

Remissvar på förslag till LundaEko 2021-2030 daterat 2020-10-08
Förslag till LundaEko 2021-2030. remissversion 2020-09-16
Förslag till indikatorer för LundaEko 2021–2030

Beslutet skickas till
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Reservation till sammanträde med Socialnämnden 20-11-11 i ärende 4;
Remiss i ärende Reglemente för styrelser och nämnder i Lunds kommun.
Ärendet behandlades i Socialnämnden 20-01-20. Vi yrkade avslag då och reserverade oss mot
förslaget till ett nytt reglemente för styrelser och nämnder i Lunds kommun.
Efter remissrundan ser vi endast positivt på att socialnämnden föreslås få ett utökat politiskt
samordningsansvar inom arbetsmarknadsområdet. Vi anser att socialförvaltningen besitter kompetens
och förutsättningar för detta för målgruppen.
I förslaget till nytt reglemente har § 2 i det nuvarande reglementet helt tagits bort och uppgifterna
föreslås överföras till kommunstyrelsen. Detta innebär att nämnden inte längre har ansvar för att
utarbeta program, planer och handlingsplaner inom nämndens verksamhetsområden. Detta är en stor
och grundläggande förändring för nämnden och dess verksamhet som vi är helt emot. Nämnden har
enl Kommunallagen 6 kap. § 3 ansvar för frågor som rör förvaltningen samt ansvar för de frågor som
kommunfullmäktige delegerat till nämnden. Att då samtidigt inte kunna göra planer, program och
åtgärdsplaner kan göra det svårt för nämnden att fullfölja sitt uppdrag.
Vi ser fortfarande en risk i att det ger en delning i arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar, om nämnden
ska kunna ta fullt ansvar för tjänsteorganisationen i den förvaltning som vi som nämnd är närmast
måste detta vara samlat och enhetligt. Det här är en strukturell förändring som innebär att ge nämnden
allt arbetsgivaransvar men inte mandat att genomföra det. Det blir mer otydligt och riskerar att bli
godtyckligt om den föreslagna förändringen inte kommer att påverka nämndens ansvar gällande
verksamhet och/eller arbetsmiljöansvar enligt kommunkontorets uppfattning. Det som står i
tjänsteskrivelsen stämmer inte överens med förslaget, anser vi. Vi uppfattar förslaget med dess
ändringar som att det inskränker nämndens självständighet.
Vi anser fortfarande att detta förslag till nytt reglemente innebär en centralisering av makten som vi
tycker är negativ. Vår uppfattning är att nämnden ska råda över det uppdrag den fått av
kommunfullmäktige, vilket inbegriper upprättande av planer och program såväl som handlings- och
åtgärdsplaner för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Oron över centralisering av makt gäller alltså både i
förhållande till tjänstepersonsidan och politiken och handlar för oss om ansvar, transparens och att
kunna ta informerade beslut. Denna förskjutning av makt till mindre sammanhang och från politiken
ser vi i flera förslag under innevarande mandatperiod, vilket är oroande för oss som månar om
demokratiska principer.
Vi reserverar oss till förmån för vårt eget yrkande.
Sengül Köse Lindqvist
Ledamot Feministiskt initiativ

Teresia Ställborn
Ledamot Miljöpartiet de gröna

Ann-Margreth Olsson
Ledamot Socialdemokraterna

Saima Jönsson Fahoum
Tjänstgörande ledamot Vänsterpartiet

Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-11-11

§ 165 Årlig uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet - Socialförvaltningen 2020
Dnr SO 2020/0154

Beslut

Socialnämnden beslutar
att
att

godkänna förvaltningens rapport och förslag till åtgärder samt
översända den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Lunds kommun genomför varje år en uppföljning av det
systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) vilket sker genom en webbenkät. Denna besvarades av chefer, medarbetare och skyddsombud
och innehåller 22 frågor med direkt koppling till Arbetsmiljöverkets
föreskrifter 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete och 2015:4
Organisatorisk och social arbetsmiljö. På
socialförvaltningen genomfördes uppföljningen under tiden
september till oktober 2020.
Resultaten har sammanställts i en förvaltningsgemensam rapport
med förslag på åtgärder för det kommande året i syfte att förbättra
det systematiska arbetsmiljöarbetet. Rapporten inklusive förslag på
åtgärder ska behandlas i samverkansgrupp och nämnd. Därefter
samlas förvaltningarnas rapporter och handlingsplaner till en
kommungemensam rapport inklusive handlingsplan.

Underlag för beslut

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 oktober 2020
Webbenkät årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
för Socialförvaltningen 2020

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-11-11

§ 166 Svar på skrivelse från socialdemokraterna i
socialnämnden om socialsekreterare på polishuset i
Lund
Dnr SO 2020/0135

Beslut

Socialnämnden beslutar
att

socialnämnden lägger yttrandet till handlingarna.

Protokollsanteckningar

Jörgen Nilsson (S) låter, med instämmande av Miljöpartiet,
Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ, anteckna till protokollet att
Socialdemokraterna anser att två socialsekreterare ska placeras hos
polisen i Lund. Vi kommer i framtida EVP-arbete verkar för att
socialförvaltningen ges ekonomi för att verkställa ett sådant beslut.

Sammanfattning

Socialdemokraterna i socialnämnden har i skrivelse yrkat på en
utvärdering gällande konsekvenserna av den indragna tjänsten som
socialsekreterare på polishuset i Lund. Den genomförda
förändringen bedöms enligt socialförvaltningens genomgång inte ha
påverkat kvaliteten på arbetet eller den upparbetade goda
samverkan med polisen. Det skulle i ett framtidsperspektiv dock
kunna finnas fördelar med att ha två socialsekreterare placerade i
polishuset som arbetar för hela socialtjänsten.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse 20-10-30, ”Yttrande gällande skrivelse till
socialnämnden angående beslut om indragning av socialsekreterare
placerade hos polisen”
Skrivelse 2020-09-22 från socialdemokraterna i socialnämnden,
”Angående beslut om indragning av socialsekreterare på polishuset i
Lund”, dnr. 2020/0135

Beslutet skickas till
Socialdemokraterna
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-11-11

§ 167 Riktlinjer för socialnämnden gällande
överenskommelser om Idéburet offentligt
partnerskap (IOP)
Dnr SO 2020/0157

Beslut

Socialnämnden beslutar
att
att

godkänna reviderade riktlinjer för socialnämnden gällande
överenskommelser om Idéburet offentligt partnerskap (IOP)
samt
riktlinjerna ska följs upp senast 2023.

Sammanfattning

Socialnämnden antog 2017-08-31 riktlinjer för socialnämnden
gällande Idéburet offentligt partnerskap (IOP). I januari 2019 trädde
Överenskommelse mellan Lunds kommun och idéburen sektor i
kraft vilket medför behov av viss revidering av riktlinjerna.
Ärendet innehåller ett förslag på reviderade riktlinjer.

Yrkanden

Urusla Savonius (L) yrkar att riktlinjerna ska följas upp senast 2023.

Underlag för beslut

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-02, Riktlinjer för
socialnämnden gällande överenskommelser om Idéburet offentligt
partnerskap (IOP)
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-08-15 Förslag till
riktlinjer för socialnämnden gällande idéburet offentligt partnerskap,
dnr 2017/0130

Beslutet skickas till
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

13 (24)

Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-11-11

§ 168 Förslag till överenskommelse om idéburet
offentligt partnerskap med Kvinnojouren Lund 20212023
Dnr SO 2020/0155

Beslut

Socialnämnden beslutar
att
att

ge socialdirektören i uppdrag att teckna överenskommelse om
idéburet offentligt partnerskap mellan socialförvaltningen och
Kvinnojouren Lund för åren 2021-2023.
uppdraget ska redovisas till nämnden i enlighet med ordinarie
uppföljningen av överenskommelsen vid varje helårsskifte.

Sammanfattning

Förslag om förnyat avtal om Idéburet offentligt partnerskap mellan
socialförvaltningen i Lund och Kvinnojouren Lund för åren 20212023.

Underlag för beslut

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-02 ”Förslag till
överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap med
Kvinnojouren Lund 2021-2023
Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap med
Kvinnojouren Lund

Beslutet skickas till
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

14 (24)

Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-11-11

§ 169 Nyckeltal för socialförvaltningen 2020,
månadsstatistik med fokus på barn och unga
Dnr SO 2020/0139

Beslut

Socialnämnden beslutar
att

lägga anmälan till handlingarna.

Underlag för beslut

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-02 Nyckeltal för
socialförvaltningen 2020, månadsstatistik med fokus på barn och
unga oktober 2020.

Beslutet skickas till
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

15 (24)

Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-11-11

§ 170 Månadsstatistik över försörjningsstödet
Dnr SO 2020/0011

Beslut

Socialnämnden beslutar
att

lägga anmälan till handlingarna.

Underlag för beslut

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-02 Månadsstatistik
över försörjningsstödet i oktober 2020

Beslutet skickas till
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

16 (24)

Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-11-11

§ 171 Månadsstatistik över flyktingmottagningen
2020
Dnr SO 2020/0012

Beslut

Socialnämnden beslutar
att

lägga anmälan till handlingarna.

Underlag för beslut

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-31 månadsstatistik
över flyktingmottagningen i oktober 2020

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

17 (24)

Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-11-11

§ 172 Beläggningsstatistik för Piletorps akutboende
Dnr SO 2020/0007

Beslut

Socialnämnden beslutar
att

lägga anmälan till handlingarna.

Underlag för beslut

Beläggningsstatistik för Piletorps akutboende under oktober 2020

Beslutet skickas till
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

18 (24)

Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-11-11

§ 173 Anmälningar till socialnämnden
Dnr SO 2020/0008

Beslut

Socialnämnden beslutar
att

lägga anmälan till handlingarna.

Underlag för beslut

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-04 anmälningar till
socialnämnden i oktober 2020.

Beslutet skickas till
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

19 (24)

Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-11-11

§ 174 Redovisning av delegerade beslut i oktober
2020
Dnr SO 2020/0009

Beslut

Socialnämnden beslutar
att

godkänna redovisningen av delegerade beslut.

Underlag för beslut

Socialnämndens myndighetsutskotts protokoll 2020-10-01 – 202010-31

Redovisning av delegationsbeslut fattade i individärenden 2020-1001 – 2020-10-31
Tillståndsenhetens beslut 2020-10-01 – 2020-10-31

Socialdirektör Annika Petterssons beslut 2020-10-16 om
vidaredelegering och vikariat
Dnr SO 2020/0147

Socialdirektör Annika Petterssons beslut 2020-10-22 om rutin för
direktör under Covid 19
Dnr SO 2020/0080

Beslutet skickas till
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

20 (24)

