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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-17   

 
Socialnämnden 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Anslag/bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
Organ Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-11-17 

Tillkännagivandet publiceras Tillkännagivandet avpubliceras 
2021-11-26 2021-12-18 

Anslagstid  
2021-11-27 – 2021-12-17  

Förvaringsplats för protokollet Underskrift________________ 
Socialförvaltningens arkiv  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-17   

 
Socialnämnden 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Närvarolista 

Beslutande 
Ordinarie ledamöter 
Marie Rosenqvist (M), ordförande 
Vidar Lundbäck (C) 
Lars Ingvert (S) 
Gull-Britt Tranvik (SD) 
Ann Johansson (S) 
Silvia Lobos (S), § 133-143 
Elin Nilsson (S) 
Jakob Willborg (M) 
Gun-Britt Cedergren (KD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Annette Ljunggren (M) ers: Lina Yosefi (L) 
John-Arne Sandström (C) ers: Nusreta Kurtanovic Nilsson (C) 
Irene Svensson (S) ers: Silvia Lobos (S), § 128-132 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Jens Jörgensen (M), § 132-143 
Irene Svensson (S), § 133-143 
 
Tjänstemän 
Jenny Smedberg, socialchef 
Amanda Olsson, sekreterare 
Christoffer Mowide, nämndsekreterare 
Elin Görbring, utveckling- och administrationschef 
Åsa Svensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, § 128-135 
Liil Nilsson, verksamhetschef, § 128-131 
Per Elmgren, chefcontroller, § 128-131 
Matilda Lejon, enhetschef IFO, § 139-140, 142 
Emma Eriksson, socialsekreterare, § 139  
Mathilda Ericsson, socialsekreterare, § 140 
Gustaf Borgarp, enhetschef IFO, § 141 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-17   

 
Socialnämnden 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Ärenden 
 

§ 128 Val av justerare 
 

5 
§ 129 Fastställande av föredragningslistan 

 

6 
§ 130 Delegeringsbeslut 

 

7 
§ 131 Månadsrapport 

2021/87 

8 
§ 132 Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 3 

2021 

2021/41 

9 - 10 

§ 133 Revidering av riktlinjer för serveringstillstånd 
2021/96 

11 - 12 
§ 134 Svar på motionen Prioritera våra äldre! - Lars 

Ingvert (S) och Ann Johansson (S) 

2021/22 

13 - 14 

§ 135 Revidering av delegeringsordning 
2021/82 

15 - 16 
§ 136 Sammanträdestider 2022 

2021/94 

17 - 18 
§ 137 Meddelande till socialnämnden 

2021/88 

19 
§ 138 Beslut om framställning till CSN om ändring 

av betalningsmottagare för studiestöd för barn 
placerade utom hemmet enligt 
studiestödsförordningen 2 kap 33 § 

 

20 - 21 

§ 139 Övervägande gällande umgängesbegränsning 
enligt 14 § 2:a stycket punkt 1, lag med 
särskilda bestämmelser om vård av unga 
(LVU) 

 

22 - 23 

§ 140 Övervägande gällande umgängesbegränsning 
enligt 14 § 2:a stycket punkt 1, lag med 
särskilda bestämmelser om vård av unga 
(LVU) 

 

24 - 25 

§ 141 Återkoppling från Arbetsmarknadsenheten 
 

26 
§ 142 Information om rutin kring egenavgift 

2021/57 

27 
§ 143 Övrigt 

 

28 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-17 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 128 Val av justerare 
 

Socialnämndens beslut 
 Utser Elin Nilsson (S) att justera protokollet jämte ordföranden. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-17 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 129 Fastställande av föredragningslistan 
 

Socialnämndens beslut 
 Flyttar upp ärende om revidering av riktlinjer för serveringstillstånd till 

punkt 6 och byter ordning på de två övervägandena om umgängesbegräsning 
i punkterna 12 och 13. I övrigt fastställs dagordningen. 

_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-17 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 130 Delegeringsbeslut 
 

Socialnämndens beslut 
 Godkänner redovisningen av delegeringsbeslut redovisat på socialnämndens 

sammanträde 2021-11-17 och lägger dem till handlingarna.  
 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt i vissa ärenden till ordföranden 
och tjänstemän enligt den delegeringsordning som socialnämnden har antagit. 
Beslut som fattas av delegat ska redovisas på socialnämndens närmast 
efterföljande möte. 
 

Beslutsunderlag 
Delegerad tjänsteman Period/Delegeringsnummer 
IFO Socialnämnden Delegerade beslut för perioden 2021-

10-01 - 2021-10-31 

LSS-handläggare (LSS) Delegerade beslut för perioden 2021-
10-01 - 2021-10-31 

Biståndshandläggare (SoL ÄO) Delegerade beslut för perioden 2021-
10-01 - 2021-10-31 

Biståndshandläggare (SoL OF) Delegerade beslut för perioden 2021-
10-01 - 2021-10-31 

Biståndshandläggare (Färdtjänst) Delegerade beslut för perioden 2021-
10-01 - 2021-10-31 

Biståndshandläggare (Riksfärdtjänst) Delegerade beslut för perioden 2021-
10-01 - 2021-10-31 

IFO Familjerätten Delegerade beslut för perioden 2021-
10-01 - 2021-10-31 

_____  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-17 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 131 Månadsrapport 
Ärendenummer SOC 2021/87 
 

Socialnämndens beslut 
 Socialnämnden godkänner den muntliga redovisningen på nämndens 

sammanträde 2021-11-17. 
 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämndens budget för år 2021 är 381,6 mnkr. Prognosen per den siste 
oktober för år 2021 beräknas till ett resultat på 380,8 mnkr vilket ger en 
avvikelse gentemot budget om +758 000. 

 

Beslutsunderlag 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-04 
 

Socialnämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden beslutat så. 
_____  
 
Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
Ekonomienheten  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-17 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 132 Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 
3 2021 
Ärendenummer SOC 2021/41 
 

Socialnämndens beslut 
 Socialnämnden lämnar bifogad sammanställning av ej verkställda beslut för 

kvartal 3 2021 (1 juli – 30 september) till revisorer och kommunfullmäktige. 
 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 

 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden ska enligt SoL 16 kap § 6 f och LSS § 28 f-h rapportera följande 
till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och till revisorerna: 

• alla gynnande nämndbeslut som inte har verkställts inom tre månader 
från dagen för beslutet.  

• alla gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader 
från den dag då verkställigheten avbröts. 

• anmäla när ett gynnande beslut som har rapporterats som ej verkställts 
har verkställt. Datum för verkställigheten ska då anges. 

För varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet, vilken typ av bistånd 
beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet. När ett gynnande 
beslut som har rapporterats som ej verkställts har verkställts ska även datum för 
verkställigheten anges.  
Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport med följande 
uppgifter: 

• hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts inom 
tre månader från dagen för respektive beslut 

• hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts på nytt 
inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. 

Rapporten till fullmäktige ska ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller 
samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Bifogat 
underlag är en sammanställning av ej verkställda beslut för kvartal 3 2021 (1 juli 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-17 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

– 30 september). Förvaltningen rapporterade de ej verkställda besluten till IVO i 
oktober 2021. 
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse om rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 3 2021 

daterad 2021-10-27 
• Sammanställning av ej verkställda beslut, kvartal 3 2021 daterad 2021-10-27 
 

Socialnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Marie Rosenquist (M) yrkar på att ändra från kvartal 2 2021 till kvartal 3 2021 i 
socialförvaltningens tjänsteskrivelse. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med Marie 
Rosenquists (M) yrkande och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Kommunfullmäktige 
Revisorer  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-17 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 133 Revidering av riktlinjer för serveringstillstånd 
Ärendenummer SOC 2021/96 
 

Socialnämndens beslut 
Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige 

 Anta reviderade riktlinjer för serveringstillstånd daterad 2021-11-10. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens riktlinjer för serveringstillstånd fastställdes av kommunfullmäktige 
2018-05-28 § 160. I nuvarande riktlinjer anges att tillfälliga tillstånd till 
allmänheten vid enstaka tillfallen eller perioder beviljas för maximalt 3 
serveringstillfällen/-perioder för samma serveringsställe under kalenderåret. 
Alkoholhandläggarna föreslår 2021-11-08 att revidera riktlinjerna genom att 
häva begränsningen på maximalt 3 tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten 
vid enstaka tillfälle eller enstaka perioder för samma serveringsställe under 
kalenderåret och medge rätt att sälja spritdrycker vid tillfälliga 
serveringstillstånd. 
 

Beslutsunderlag 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-09 

• Förslag till reviderade riktlinjer för serveringstillstånd daterad 2021-11-10 

• Alkoholhandläggarnas skrivelse daterad 2021-11-08 
 

Socialnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Vidar Lundbäck (C) och Jakob Willborg (M) yrkar bifall till 
socialförvaltningens förslag. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-17 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutsgång  
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Alkoholhandläggarna 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-17 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 134 Svar på motionen Prioritera våra äldre! - Lars 
Ingvert (S) och Ann Johansson (S) 
Ärendenummer SOC 2021/22 
 

Socialnämndens beslut 
Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige: 
- Anse att-sats 1, 3, 4 och 5 besvarade samt avslå att-sats 2. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning av ärendet 
Lars Ingvert (S) och Ann Johansson (S) lämnade in en motion 2021-01-07 om 
att prioritera våra äldre. I motionen yrkar motionärerna följande:  

• Att anställningstryggheten förbättras genom att antalet korttidsanställningar 
minskas.  

• Att bemanningen inom såväl särskilt boende som hemtjänst ökas.  
• Att förutsättningarna för ledarskapet inom vård och omsorg förbättras genom 

att antalet medarbetare per chef minskas.  
• Att statusen inom våra omsorgsyrken kontinuerligt höjs.  
• Att kompetensen inom äldreomsorgen ökas och krav ställs på viss 

vidareutbildning som arbetsgivaren bekostar. 
Kommunfullmäktige beslutar 2021-02-22, § 16 att remittera ärendet till 
socialnämnden för beredning. 
Socialnämndens utskott behandlar ärende 2021-10-06, § 177 och återremitterar 
ärendet till socialförvaltningen för att socialförvaltningen tar ställning till 
samtliga att-satser. Socialförvaltningen ska redovisa uppdraget på 
socialnämndens sammanträde i november. 
 

Beslutsunderlag 
• Socialnämndens tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-05 

• Motion Prioritera våra äldre - Lars Ingvert (S) och Ann Johansson (S), 
daterad 2021-01-07 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-17 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-22 § 16 
 

Socialnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Lars Ingvert (S) yrkar bifall till att-sats 2 och 5 av motionen samt att att-sats 1, 3 
och 4 kan anses besvarade. 
Jakob Willborg M) och Vidar Lundbäck (C) yrkar avslag på att-sats 2 samt att 
övriga att-satser ska anses besvarade.  
Beslutsgång 
Votering begärs.  
Ordförande finner efter votering att socialnämnden beslutat i enlighet med Jakob 
Willborgs (M) yrkande. 
Omröstningsresultat 
Ordförande instruerar ledamöterna att rösta JA för bifall till Jakob Willborgs (M) 
med fleras yrkande och NEJ för bifall till Lars Ingvert (S) yrkande. 

Ledamot JA NEJ Avstår 
Jakob Willborg (M) X 

 
 

Lars Ingvert (S)  X  
Ann Johansson (S)  X  
Silvia Lobos (S)  X  
Elin Nilsson (S)  X  
Vidar Lundbäck (C) X 

 
 

Gun-Britt Cedergren (KD) X 
 

 
Gull-Britt Tranvik (SD) X 

 
 

Annette Ljunggren (M) X 
 

 
John-Arne Sandström (C)  X 

 
 

Marie Rosenquist (M) X   
TOTALT 7 4     

7 ledamöter röstade JA, 4 ledamöter röstade NEJ och ingen ledamot avstod. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Motionärerna 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-17 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 135 Revidering av delegeringsordning 
Ärendenummer SOC 2021/82 
 

Socialnämndens beslut 
 Socialnämnden ändrar delegat i punkt 2.15 av delegeringsordning om 

övervägande av beslut om umgängesbegränsning eller hemlighållande av 
vistelseort fortfarande behövs (14 § tredje stycket LVU) från socialnämnden 
till socialnämndens utskott. I övrigt godkänner nämnden ”Förslag till 
reviderad delegeringsordning” daterad 2021-11-10. 

 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 

 
Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har fått befogenhet att besluta i vissa frågor av 
kommunfullmäktige genom reglemente. Socialnämnden kan i sin tur delegera 
möjligheten att besluta till socialförvaltningen och har gjort så i en 
delegeringsordning. 
I denna revidering tillkommer punkt 1.53 om delegering av beslutsrätt i frågor 
om framställning till Centrala studiestödsnämnden (CSN) om ändring av 
betalningsmottagarare för studiestöd när barn är placerade utom hemmet till 
socialsekreterare. Besluten ska rapporteras till socialnämnden vid 
nästkommande sammanträde. 
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse om revidering om delegeringsordningen daterad 2021- 11-10 

• Förslag till reviderad delegeringsordning daterad 2021-11-10 
 

Socialnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Marie Rosenquist (M) yrkar att i ett tilläggsyrkande att socialnämnden ändrar 
delegat i punkt 2.15 av delegeringsordning om övervägande av om beslut om 
umgängesbegränsning eller hemlighållande av vistelseort fortfarande behövs (14 
§ tredje stycket LVU) från socialnämnden till socialnämndens utskott. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-17 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med Marie 
Rosenquists (M) yrkande och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-17 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 136 Sammanträdestider 2022 
Ärendenummer SOC 2021/94 
 

Socialnämndens beslut 
 Socialnämndens presidie, socialnämndens utskott samt socialnämnden 

föreslås sammanträda enligt följande: 
 

Presidium Utskott Socialnämnden 
  12 januari 26 januari 

31 januari 9 februari 23 februari 

28 februari 9 mars 23 mars 

4 april 13 april 27 april 

2 maj 11 maj 25 maj 

30 maj 8 juni 22 juni 

  6 juli (om individärenden finns) 

1 augusti 10 augusti 24 augusti 

29 augusti 7 september 21 september 

26 september 12 oktober 26 oktober 

31 oktober 9 november 23 november 

28 november 7 december 21 december 
 

 Socialnämndens presidie sammanträder klockan 10.00 på en måndag. 
 Socialnämndens samt dess utskott sammanträder klockan 08:30 på en onsdag. 

 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-17 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Sammanfattning av ärendet 
Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdestider för 
socialnämndens presidie, socialnämndens utskott och socialnämnden för 2022. 
Hänsyn har i möjlig mån tagits till kommunens övriga nämnder. 
 

Beslutsunderlag 
•  Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-02 
 

Socialnämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till  
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
Socialnämndens ledamöter 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-17 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 137 Meddelande till socialnämnden 
Ärendenummer SOC 2021/88 
 

Socialnämndens beslut 
 Godkänner redovisningen och lägger den till handlingarna. 
 

Sammanfattning av ärendet 
 Det har inkommit post som ska meddelas socialnämnden för kännedom.  
Följande meddelanden har inkommit: 

1. Sunnerbo Samordningsförbund – justerat protokoll från sammanträde 2021-
09-16 

2. Kommunstyrelsen § 200/2021 – Delårsrapport 2 år 2021 - 
Kommunövergripande Älmhults kommun 

3. Kommunstyrelsen § 207/2021 – Aktivitetsplan för uppsiktsplikt 2022 
nämnder och bolag 

4. Kommunfullmäktige § 139/2021 – Avsägelse från uppdraget som ersättare i 
socialnämnden från Björn Dellenmark (S) 

5. Kommunfullmäktige § 149/2021 – Val till uppdraget som ersättare i 
socialnämnden efter Björn Dellenmark (S)  

6. Kommunfullmäktige § 157/2021 – Sammanträdestider för 2022 
 
 

Beslutsunderlag 
• Rapport om meddelanden till socialnämnden 2021-11-17 
 

Socialnämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-17 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 141 Återkoppling från Arbetsmarknadsenheten 
 

Information 
Arbetsmarknadsenhetens enhetschef återrapporterar uppdrag givet från 
socialnämnden 2021-09-22, § 115, angående att titta närmare på vilka 
möjligheter som finns för ungdomarna i kommunen samt möjligheterna att få 
närmare granskning gällande närvaron på SFI. 
Ungdomar i Älmhults kommun har bland annat möjlighet att delta i olika 
aktiviteterna som anordnas av enhetens projektkontor för arbetsmarknadsprojekt. 
Där bland projektet Fasetten för arbete och studier som riktar sig till unga vuxna 
i åldrarna 18–24 år och projektet Fokus 2.1 genom Sunnerbo 
Samordningsförbund som riktar sig till de men 16-64 år och som står längre från 
arbetsmarknaden. 
Gällande närvaron på svenska för invandrare (SFI) pågår en diskussion för att 
skapa en långsiktig lösning, gärna digitalt. Arbetssättet nu är att brukarna som 
har sämre närvaro själva får ansvar för att styrka sin närvaro och om eventuell 
frånvaro är giltig för sin socialsekreterare. Konsekvenser av missade tillfällen 
bedömas av sekreteraren i det enskilda fallet. 
_____ 
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§ 142 Information om rutin kring egenavgift 
Ärendenummer SOC 2021/57 
 

Information 
Enhetschefen för barn- och familjeenheten återrapporterar kring uppdrag givet av 
socialnämndens utskott 2021-11-03 kring IFO:s rutiner för egenavgift, föräldrars 
ansvar att betala för deras barns vård även vid insatser i de fall detta bedöms 
möjligt. 
_____ 
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§ 143 Övrigt 
Socialdemokraterna önskar få klargjort hur arbetsmiljön på IFO utreds och om 
det redan är utrett och klarlagt, hur man planerar att arbeta framåt med att då 
eventuellt förbättra arbetsmiljön. Det önskas även att sjukskrivningstalen på IFO 
analyseras i syfte att få reda på vad de höga talen beror på och vad det kan 
kopplas till. 
Socialdemokraterna önskar även en återkoppling på hur arbetet går med att 
utreda vad som har hänt och nu händer på Solgården utifrån diskussioner som 
var på nämnden i oktober. 
_____ 
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