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Sn § 91 Dnr 2021-000001  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 2021 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner föredragningslistan med följande tillägg: 

 Ärende 18 – Begäran om tilläggsanslag 2021 
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Sn § 92 Dnr 2021-000002  

Informationer 2021 

Anna Berkestedt Jonsson, socialchef: 

 Informerar om läget avseende Covid-19 

 Informerar om läget avseende platser på kommunens särskilda 

boenden 

 Uppföljning avseende verksamhetsutveckling och 

kostnadseffektivitet 

 Nyckeltal  

 Agenda 2030 

 Kort information om vårens medborgardialog 

 Positiva händelser under sommaren 

 Läget avseende nytt särskilt boende 

____ 

 

Ann-Marie Ågran, verksamhetschef Särskilt boende  

 Återkopplar följsamheten mot verksamhetsplanen och budget 

tillsammans med ekonom Christian Kamrup och ger en längre 

ekonomisk redovisning och genomgång av det ekonomiska läget i 

Särskilt boende. 

____ 

 

MonaLisa Norrman, utredare 

 Informerar om läget avseende LOV-avtal 

____ 

Helena Ivansson, medicinskt ansvarig sjuksköterska  

 Informerar om God och nära vård 

____ 

Maria Johansson, utvecklingssekreterare  

 Informerar om nytt datum för utbildningsdag för Socialnämnden 

____ 
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Sn § 93 Dnr 2021-000030  

Uppföljning av placeringskostnader 2021 

Kort sammanfattning 

Alla placeringskostnader inom Individ- och familjeomsorgen och 

Ensamkommande för månaderna juni-juli redovisas vid sammanträdet. 

Socialnämndens beslut 

1. Att ta del av placeringskostnader 2021.   

 

Beskrivning av ärendet 

Varje månad genomförs en uppföljning av ekonomin inom Socialnämndens 

verksamheter. 

I enlighet med Socialnämndens rutin för uppföljning av placeringskostnader 

ska alla placeringar inom Individ- och familjeomsorgen och 

Ensamkommande redovisas för Socialnämnden varje månad.       

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande  

Verksamhetsköp Individ- och familjeomsorgen 2021 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden tar del 

av placeringskostnader 2021.  

Efter fråga på förslaget så finner ordförande att socialnämnden godkänner 

det. 

____ 
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Sn § 94 Dnr 2021-000006  

Redovisning av delegationsbeslut 2021 

Socialnämndens beslut 

1. Att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

 

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt en av nämnden 

beslutad delegationsordning. Beslut som tas på delegation redovisas för 

socialnämnden vid varje sammanträde. Socialnämnden har begärt att få ta 

del mer ingångende av några delegationsbeslut i enskilda ärenden vid varje 

sammanträde.  

Inför sammanträdet har ett delegationsbeslut från området Bistånd, ett från 

området LSS, ett från området Integration samt ett från området Individ- och 

familjeomsorgen valts ut som redovisas.       

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande  

Delegationsbeslut ur delegationsrapport, Bistånd, 1-31 juli 2021 

Delegationsbeslut ur delegationsrapport, Individ-och familjeomsorgen och 

Integration, 1-31 juli 2021 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att Socialnämnden 

godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

Efter fråga på förslaget så finner ordförande att socialnämnden godkänner 

det. 

____ 
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Sn § 95 Dnr 2021-000007  

Uppföljning av personalkostnader 2021 

Socialnämndens beslut 

1. Att ta del av personalkostnaderna inom verksamheten Särskilt boende.    

 

Beskrivning av ärendet 

Varje månad genomförs en uppföljning av ekonomin inom socialnämndens 

verksamheter.   

I enlighet med socialnämndens rutin för ekonomisk uppföljning ska 

personalkostnaderna inom de verksamheter som bedrivs 24/7 följas upp 

månadsvis i enlighet med beslutad ordning.     

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande  

Powerpoint Personalkostnader 
 
Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att Socialnämnden tar del 

av personalkostnaderna inom verksamheten Särskilt boende. 

Efter fråga på förslaget så finner ordförande att socialnämnden godkänner 

det. 

____ 
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Sn § 96 Dnr 2021-000104  

Delårsrapport 2021 

Kort sammanfattning 

Socialnämndens verksamheter presenteras i bifogad delårsrapport för 2021.  

Socialnämndens beslut 

1. Att godkänna delårsrapport för socialnämndens verksamheter 2021. 

 

Beskrivning av ärendet 

Delårsrapporten innehåller en kvalitets- och ekonomiuppföljning samt en 

verksamhetsberättelse där första halvåret i korthet redovisas. 

 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 26 augusti 2021 

Delårsrapport 2021 – Socialnämnden 

Protokollsutdrag 2021-08-17  § 8 Delårsrapport 2021 

 
Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att Socialnämnden 

godkänner delårsrapport för socialnämndens verksamheter 2021. 

 

Efter fråga på förslaget finner ordförande att socialnämnden godkänner det. 
____ 

Kopia till  
Kommunstyrelsen 

Ekonomichef 

Socialchef 

Sociala ledningsgruppen 
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Sn § 97 Dnr 2021-000049  

Ekonomisk uppföljning 2021 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen efter sex 

månader 2021.      

 

Beskrivning av ärendet 

 Förvaltningens verksamhetschefer och socialchef redovisar den ekonomiska 

uppföljningen efter sex månader 2021.   

Stab   + 4 449 tkr 

Individ- och familjeomsorgen - 5 541 tkr 

Stöd och service  - 5 637 tkr 

Särskilt boende  - 4 717 tkr 

Hemtjänst   + 2 622 tkr 

Hälsa och sjukvård  - 2 384 tkr 

Bemanningspoolen  + 61 tkr 

Bistånd   + 621 tkr 

Arbetsmarknadsenheten   + 825 tkr 

Ensamkommande  + 2 tkr 

Integration   - 230 tkr 

Underlag för beslut 
Ekonomisk uppföljning efter sex månader 2021. 

Förslag som läggs på mötet  
Andreas Karlsson, C, föreslår att Socialnämnden godkänner den ekonomiska 

uppföljningen efter sex månader 2021. 

Beslutsgång 
Efter fråga på förslaget finner ordförande att Socialnämnden godkänner det. 

____ 

Kopia till 
Anna Berkestedt Jonsson, socialchef 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(25) 

Sammanträdesdatum 

2021-08-30 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

  

Sn § 98 Dnr 2021-000110  

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och 
LSS 2021 

Kort sammanfattning 

En gång i kvartalet ska socialnämnden rapportera ej verkställda beslut till 

IVO, kommunens revisorer och kommunfullmäktige.                   

Socialnämndens beslut 

1. Att lägga rapporten till handlingarna och överlämna den till 

kommunfullmäktige och kommunens revisorer. 

 

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden ska kvartalsvis rapportera ej verkställda beslut till 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och kommunens revisorer. 

Rapporten ska även överlämnas till kommunfullmäktige. Detta enligt 28 § f-

h LSS samt 16 kap. 6 § f-h SoL. 

Rapporteringsskyldigheten omfattar gynnande beslut som inte verkställts 

inom tre månader från beslutsdatum samt om det skett avbrott i 

verkställighet av insatsen och besluten inte verkställts på nytt inom tre 

månader. Även verkställda beslut som tidigare rapporterats som ej 

verkställda ska rapporteras.  

Till kommunens revisorer ska socialnämnden även kortfattat uppge skälen 

för dröjsmålen.   

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 12 augusti 2021 

Bilaga. Rapport- Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 1, 2021     

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna och överlämna den till 

kommunfullmäktige och kommunens revisorer.       

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden godkänner 

det. 

____ 
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Kopia till  
Kommunfullmäktige 

Kommunens revisorer   
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Sn § 99 Dnr 2021-000072  

Riktlinjer för serveringstillstånd och folkölsförsäljning 

Kort sammanfattning 

Uppdaterade riktlinjer för serveringstillstånd och folköl.     

Socialnämndens beslut 

1. Att ärendet återremitteras för att få Folkhälsorådets synpunkter. 

 

 
Deltar inte i beslutet 
Karin Wallén anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt alkohollagen (2010:1622), är kommunen skyldig att upprätta riktlinjer 

som ska redogöra för vad som gäller inom den egna kommunen med 

utgångspunkt från lagar och dess föreskrifter.  

Syftet är att den som söker tillstånd ska kunna förutse om en verksamhet 

som planeras kan ges tillstånd och ge vägledning vid handledning och beslut 

så att ansökningar om serveringstillstånd behandlas lika inom kommunen. 

Riktlinjerna ska spegla kommunens ambitionsnivå och uppfattning. 

Riktlinjerna ska hållas aktuella och revideras regelbundet, dock minst efter 

varje valår.    

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande, den 19 augusti 2021 

Riktlinjer för serveringstillstånd och folkölsförsäljning 

Nuvarande Riktlinjer för serveringstillstånd och folkölsförsäljning 

Förslag som läggs på mötet  

Andreas Karlsson, C, föreslår att ärendet återremitteras för att få 

Folkhälsorådets synpunkter. 

 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet yrkar bifall på Andreas Karlssons, C, 

förslag på återremiss. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden föreslår 

kommunfullmäktige att anta reviderade riktlinjer för serveringstillstånd och 

folkölsförsäljning. 
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Till det har det kommit ett förslag om att återremittera ärendet.  

 

Ordförande kommer först att fråga på om ärendet ska avgöras i dag eller 

återremitteras.  

 

Beslutsgången godkänns. 

 

Efter fråga på om ärendet ska avgöras i dag eller återremitteras finner 

ordförande att ärendet ska återremitteras för att få Folkhälsorådets 

synpunkter. 

____ 

Kopia till 
John Gabrielsson, Alkohol- och tobakshandläggare 

Folkhälsorådet 
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Sn § 100 Dnr 2021-000073  

Riktlinjer för försäljning av tobak och liknande 
produkter samt elektroniska cigaretter 

Kort sammanfattning 

Nya riktlinjer för försäljningstillstånd av tobak och liknande produkter samt 

elektroniska cigaretter.     

Socialnämndens beslut 

1. Att ärendet återremitteras för att få Folkhälsorådets synpunkter. 

 

Beskrivning av ärendet 

Syftet med denna riktlinje är att den som söker tillstånd ska kunna förutse 

om en verksamhet som planeras kan ges tillstånd och ge vägledning vid 

handledning och beslut så att ansökningar om försäljningstillstånd behandlas 

lika inom kommunen. Riktlinjerna ska spegla kommunens ambitionsnivå 

och uppfattning. 

Riktlinjerna ska hållas aktuella och revideras regelbundet, dock minst efter 

varje valår.     

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande, den 19 augusti 2021 

Riktlinjer för försäljningstillstånd tobak och liknande produkter samt 

elektroniska cigaretter 

Förslag som läggs på mötet  
Andreas Karlsson, C, föreslår att ärendet återremitteras för att få 

Folkhälsorådets synpunkter. 

 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet yrkar bifall på Andreas Karlssons, C, 

förslag på återremiss. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att Socialnämnden föreslår 

kommunfullmäktige att anta riktlinjer för försäljningstillstånd tobak och 

liknande produkter samt elektroniska cigaretter. 
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Till det har det kommit ett förslag om att återremittera ärendet.  

Ordförande kommer först att fråga på om ärendet ska avgöras i dag eller 

återremitteras.  

Beslutsgången godkänns. 

Efter fråga på om ärendet ska avgöras i dag eller återremitteras finner 

ordförande att ärendet ska återremitteras för att få Folkhälsorådets 

synpunkter. 

____ 

Kopia till 
John Gabrielsson, Alkohol- och tobakshandläggare 

Folkhälsorådet 
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Sn § 101 Dnr 2021-000099  

Serveringstillstånd 2021 

Kort sammanfattning 

Tillståndshavare Almåsa Fritid i Offerdal AB, org nr: 559027-1515 har 

meddelat via e-post 2021-06-09 att det fanns planer på att avyttra 

verksamhet på Änge Park AB. Telefonkonakt togs den 10 juni 2021 för 

kompletterande frågor och där verksamhetsansvarig meddelade att det inte 

varit någon verksamhet där sedan januari 2020, samt att det inte längre 

bedrevs någon verksamhet där, men visste inte om verksamheten faktiskt 

skulle läggas ner eller inte. Ett E-mail om bekräftande av fortsatt drift eller 

nedläggning gjordes den 11 juni där handläggaren frågade om drift av 

verksamheten skulle fortgå eller avvecklas, svarstid gavs till 20 juni. 

Telefonkontakt gjordes den 24 juni då inget svar inkommit den 20 juni. I 

detta telefonsamtalet bekräftades det att verksamheten ska läggas ner.     

Socialnämndens beslut 

1. Att återkalla Almåsa Fritid i Offerdals AB, med org nr 559027-1515, 

serveringstillstånd på Änge Park då tillståndshavaren meddelat att han 

avslutat sin verksamhet. Enligt Alkohollagen 9 kap 18§, punkt 1 om 

återkallelse av serveringstillstånd, då tillståndet inte längre nyttjas. 

 

Beskrivning av ärendet 

Änge Park har inte haft någon verksamhet det senaste året. Telefonkontakt 

togs den 10 juni 2021 med verksamhetsansvarig, detta för att klargöra om 

tillståndet skulle återkallas. Ansvarig för verksamheten meddelade då att det 

inte har bedrivits någon verksamhet på restaurangen sedan ett år tillbaka, 

men att han inte var helt säker om avveckling men att han funderade starkt 

på detta. Ett epostmeddelande gick ut den 11 juni som förklarade att om 

ingen bekräftelse gjorts innan den 20 juni så anses det att verksamheten ska 

avvecklas. För att försäkra om att detta var fallet väntade handläggaren 

ytterligare tre dagar. Ett telefonsamtal gjordes till verksamhetsansvarig den 

24 juni för att bekräfta om verksamheten ska läggas ner. Genom 

telefonsamtalet bekräftades det av tillståndshavaren att verksamheten ska 

läggas ner.    

 

På uppmaning från Socialnämden den 17 augusti återtogs kontakt med 

verksamhetsansvarig person för Änge Park för att bekräfta om verksamheten 

faktiskt ska avvecklas eller inte. Ett E-mail angående bekräftelse för detta 

skickades till verksamhetsansvarig person på Änge Park den 17 augusti. Ett 
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telefonsamtal upprättades samma dag där det bekräftades för handläggaren 

att verksamheten ska avvecklas. 

Underlag för beslut 
E-postmeddelandet (2021-06-11) 

Tjänsteutlåtande 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden 

återkallar Almåsa Fritid i Offerdals AB, med org nr 559027-1515, 

serveringstillstånd på Änge Park då tillståndshavaren meddelat att han 

avslutat sin verksamhet. Enligt Alkohollagen 9 kap 18§, punkt 1 om 

återkallelse av serveringstillstånd, då tillståndet inte längre nyttjas. 

 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden godkänner 

det. 

____ 
 

Kopia till 
John Gabrielsson, Alkohol- och tobakshandläggare 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(25) 

Sammanträdesdatum 

2021-08-30 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

  

Sn § 102 Dnr 2021-000106  

Anmälan om ändrade ägarförhållanden 2021 

Kort sammanfattning 

Wången AB anmäler att en ny styrelsemedlem tillträder samt att en annan 

avgår.     

Socialnämndens beslut 

1. Att Socialnämnden lämnar Wången AB, 556427-5575, fortsatt 

serveringstillstånd med anledning om anmälan om ändrade 

ägarförhållanden i enlighet med alkohollagen 9 kap 11§. 

     

Beskrivning av ärendet 
Enligt alkohollagen 9 kap 11§, andra stycket. Om verksamheten förändras 

till sin omfattning eller i något annat avseende av betydelse för tillsynen ska 

detta också anmälas, liksom betydande förändringar av ägarförhållandena.  

Wången AB, har hos Socialnämnden anmält ändrade ägarförhållanden vad 

gäller styrelsen, företrädarna, enligt 9 kap 11§ alkohollagen (2010:1622). 

Serveringstillståndet gäller året runt på Wärdshuset. I styrelsen har en ny 

styrelsemedlem tillkommit Tommy Nordmark. Avgående styrelsemedlem är 

Ola Skyllbäck. 

Underlag för beslut 
Utredning Wången AB (2021) 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden lämnar 

Wången AB, 556427-5575, fortsatt serveringstillstånd med anledning om 

anmälan om ändrade ägarförhållanden i enlighet med alkohollagen 9 kap 

11§. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden godkänner 

det. 

____ 

Kopia till 

John Gabrielsson, Alkohol- och tobakshandläggare 
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Sn § 103 Dnr 2021-000009  

Socialnämndens uppdragslista 2021 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att godkänna uppdragslistan.   

 

Underlag för beslut 
Socialnämndens uppdragslista daterad 2021-06-29 

 

____ 
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Sn § 104 Dnr 2021-000005  

Övriga frågor 2021 

Inga övriga frågor. 

____ 
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Sn § 105 Dnr 2021-000004  

Meddelanden 2021 

Socialnämnden tar del av följande offentliga meddelanden: 

1. Motion Kommunala avgifter 

2. Beslut-2021000171-KS-§ 127 

3. Motion Tillgänglighet 

4. Beslut-2021000170-KS-§ 126 

5. Beslut-2021000006-KF§56 

6. Protokollsutdrag 2021-06-29 § 89 Meddelanden 2021 

7. Beslut-2021000102-KF-§ 52-Rambudget 

8. Samverkanspartierna rambudgetförslag 2022 (text), kf 16 juni 

9. Samverkanspartiernas rambudgetförslag 2022 ekonomisköversikt, kf 

16 juni 

____ 
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Sn § 106 Dnr 2021-000003  

Delegationsbeslut 2021 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som 

förtecknas nedan.     

 

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskottet, ordförande 

och tjänstemän som framgår av delegationsförteckningen. Besluten ska 

redovisas till socialnämnden. 

 

Socialnämnden delges följande delegationsbeslut: 

 

Sekretssärenden 

1. Delegationsrapport, Bistånd, 1-30 juni 2021 

2. Delegationsrapport, Individ-och familjeomsorgen och Integration, 1-30 

juni 2021 

3. Delegationsrapport, Bistånd, 1-31 juli 2021 

4. Delegationsrapport, Individ-och familjeomsorgen och Integration, 1-31 

juli 2021 

5. Protokoll AU 210817 – sekretess 

 

Offentliga 

1. Protokoll AU 210817 

 

____ 
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Sn § 107 Dnr 2021-000105  

Beslutsattestanter och ersättare 2021 

Kort sammanfattning 

Attestlistan är i behov av revidering och socialnämnden föreslås godkänna 

uppdaterad lista.  

Socialnämndens beslut 

1. Att godkänna förslag till beslutsattestanter och ersättare för sin 

verksamhet.  

2. Attestlistan gäller från och med 1 september 2021.  

 

Beskrivning av ärendet 

Attestlistan är i behov av revidering och socialnämnden föreslås godkänna 

uppdaterad lista.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 11 augusti 2021 

Attestlista socialförvaltningen 2021-09-01 

Nuvarande attestlista 2021-01-01 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden 

godkänner förslag till beslutsattestanter och ersättare för sin verksamhet och 

att attestlistan gäller från och med 1 september 2021. 

Efter fråga på grundförslag finner ordförande att socialnämnden bifaller det. 
____ 

Kopia till 
Beslutsattestanter och ersättare 

Ekonom 

 

 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24(25) 

Sammanträdesdatum 

2021-08-30 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

  

Sn § 108 Dnr 2021-000116  

Begäran om tilläggsanslag 2021 

Kort sammanfattning 

Den ekonomiska uppföljningen efter sex månader 2021 visar att 

socialnämndens verksamheter, inklusive Ensamkommande och Integration 

samt inklusive kostnader konterade på Covid-19 gör ett prognostiserat 

underskott på 9 839 tkr. Direkta kostnader kopplat till arbetet med Covid-19 

som är konterade på konto 197 uppgår till 9 544 tkr prognostiserat på helår.     

Socialnämndens beslut 

1. Att Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag 

med 9 544 tkr, vilket motsvarar alla kostnader kopplat till Covid-19 

prognostiserat på helår och som direkt går att koppla till Coronapandemin 

för socialnämndens verksamheter 2021. 

 

Beskrivning av ärendet 

Den ekonomiska uppföljningen efter sex månader 2021 visar att 

socialnämndens verksamheter, inklusive Ensamkommande och Integration 

samt inklusive kostnader konterade på Covid-19 gör ett prognostiserat 

underskott på 9 839 tkr. Direkta kostander kopplat till arbetet med Covid-19 

som är konterade på konto 197 uppgår till 9 544 tkr prognostiserat på helår. 

Under årets första sex månader har socialförvaltningens fokus legat på att 

fortsatt förhindra att Covid-19 kommer in på våra gruppbostäder och 

särskilda boenden. Vi har arbetat med olika förebyggande åtgärder samt 

förberett för ett större smittutbrott i någon av våra verksamheter.     

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 30 augusti 2021  
 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden föreslår 

att Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag 

med 9 544 tkr, vilket motsvarar alla kostnader kopplat till Covid-19 

prognostiserat på helår och som direkt går att koppla till Coronapandemin 

för socialnämndens verksamheter 2021. 
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Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden godkänner 

det.  

____ 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 

 

 


