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Justeringens tid: 2022-03-24   

Peter Friberg (M), ordförande Henrik Lennartsson, sekreterare
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 23 Godkännande av föredragningslista 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till 
föredragningslista. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande föreslår nämnden att besluta godkänna upprättat förslag till föredragningslista. 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 24 Beslut om månadsrapport för social- och 
omvårdnadsnämnden avseende januari – februari år 
2022 
SON 2022/21 

Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att godkänna upprättad månadsrapport och 

överlämna densamma till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Månadsrapport efter februari 2022 samt helårsprognos för år 2022. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår social- och omvårdnadsnämnden besluta att godkänna upprättad 

månadsrapport och överlämna densamma till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
✓ Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2022/39, ”Beslut om 

månadsrapport för social- och omvårdnadsnämnden avseende januari – februari år 2022”, 
2022-03-08. 

✓ Tjänsteskrivelse, ”månadsrapport februari 2022”, förvaltningsekonom Ola Pettersson, 
2022-03-03 

✓ Månadsrapport februari 2022, Social- och omvårdnadsnämnden 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 25 Beslut om intagningsstopp Solvik och 
återöppning av Lindängen 
SON 2022/23 

Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar om intagningsstopp på Solvik från och med 31 

mars med tanke på kommande renoveringar samt att Lindängen förbereds för att öppnas 
när det finns underlag för en avdelning. 

• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att informera 
boende på kommunens SÄBO, anhöriga och gode män om möjlighet att flytta till 
Lindängen. 

Sammanfattning av ärendet 
Social- och omvårdnadsnämnden beslutade 2022-01-25 att ge förvaltningen i uppdrag att utreda 
hur Lindängens lokaler kan nyttjas bäst och att utredningen presenteras vid nämndens 
sammanträde i mars 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår social- och omvårdnadsnämnden beslutar om intagningsstopp på 

Solvik från och med 31 mars med tanke på kommande renoveringar samt att Lindängen 
förbereds för att öppnas när det finns underlag för en avdelning. 

- Ordförande föreslår nämnden besluta att uppdra till förvaltningen att informera boende 
på kommunens SÄBO, anhöriga och gode män om möjlighet att flytta till Lindängen. 

- Emma Graaf (S) föreslår nämnden besluta enligt förvaltningens ursprungliga förslag som 
lades fram vid arbetsutskottets sammanträde, det vill säga att social- och 
omvårdnadsnämnden beslutar att när en tidsplan för brandskyddsåtgärder på fastigheten 
Solvik 30 presenterats så införs ett intagningsstopp på Solvik äldreboende och Lindängens 
äldreboende öppnar. 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut: arbetsutskottets förslag, Emma 
Graaf/förvaltningens förslag samt ett tilläggsyrkande från ordförande. 

Ordförande ställer först arbetsutskottets förslag och Graaf/förvaltningens förslag mot varandra 
och finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Omröstning begärs. 

Nämnden godkänner följande propositionsordning: 
 
JA: 
Bifall till arbetsutskottets förslag. 
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NEJ: 
Bifall till Graaf/förvaltningens förslag. 

Omröstningen utfaller med: 
JA: 6 
NEJ: 5 

Följande röstar JA: 
Peter Friberg (M), Mai-Liis Emanuelsson (MP), Josette Rask (C), Birgitta Andersson (L), Fredrik 
Kvist (M), Per Nordström (SD) 

Följande röstar NEJ: 
Anna Zöögling (S), Ingvar Jansson (S), Emma Graaf (S), Håkan Joelsson (S), Jonas Storm (S) 

Ordförande ställer därefter ordförandes tilläggsyrkande under proposition och finner att nämnden 
beslutar enligt detta. 

Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2022/40, ”Information om 

utredning Lindängens lokaler”, 2022-03-08 
 Tjänsteskrivelse, ”Utredning avseende nyttjande av Lindängens lokaler”, tf socialchef Pema 

Malmgren, 2022-03-01. 
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 2022/10, ”Beslut om uppdrag till förvaltningen 

om utredning avseende nyttjande av Lindängens lokaler”, 2022-01-25. 

Reservation 
Anna Zöögling (S), Ingvar Jansson (S), Emma Graaf (S), Håkan Joelsson (S) och Jonas Storm (S) 
reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Protokollsanteckning 
Patricia Axelsson (V) lämnar tillsammans med Alexander Lagerholm (S), Per-Erik Thurén (S), 
Angelica Holst (S) och Linda Boudin (S) in följande protokollsanteckning: 

”Vi ställer oss bakom reservationen från S med hänvisning till motionen att tillfälligt erbjuda 
Migrationsverket att använda till flyktingboende anser vi inte att Lindängen ska tas i bruk som 
äldreboende under tiden Solvik byggs om. Samt att vi anser att förvaltningens förslag att avvakta 
intagningsstopp tills en tidsplan för de brandskyddsåtgärderna presenterats.” 
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§ 26 Beslut om yttrande angående förslag till 
revidering av riktlinje för internhyresmodell 
SON 2022/6 

Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att avge yttrandet. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att föreslå kommunstyrelsen besluta revidera riktlinjen för 
internhyresmodell enligt upprättat förslag.   

Innan kommunstyrelsen behandlar ärendet önskas att de nämnder som berörs av förslaget lämnar 
sina synpunkter. 

Yttrandet från nämnden ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2020-04-10. 

Social- och omvårdnadsnämnden önskar få ett klargörande kring beslutsordningen och 
delegationsordningar vid nya och förändrade lokalbehov vad gäller förhyrning av interna och 
externa lokaler. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår social- och omvårdnadsnämnden besluta att avge yttrandet. 

Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2022/41, ”Beslut om yttrande 

angående förslag till revidering av riktlinje för internhyresmodell”, 2022-03-08. 
 Tjänsteskrivelse, ”Yttrande om reviderad riktlinje internhyresmodellen”, tf socialchef 

Pema Malmgren, 2022-03-01. 
 Tjänsteskrivelse, ”Begäran om yttrande angående förslag till revidering av riktlinje för 

internhyresmodell”, kanslichef Anna Eklund, 2022-01-07. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 2021/188, ”Begäran om yttrande angående förslag till 

revidering av riktlinje för internhyresmodell”, 2021-12-16. 
 Tjänsteskrivelse, ”Beslut om revidering av riktlinje för internhyresmodell”, 

samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2021-11-03. 
 Reviderad riktlinje internhyresmodell 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 27 Information om ej verkställda gynnande beslut 
tredje och fjärde kvartalet 2021 
SON 2021/120 

Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att lägga rapporten om ej verkställda gynnande 

beslut andra kvartalet 2021 till handlingarna samt att överlämna densamma till 
kommunfullmäktige för information 

Sammanfattning av ärendet 
Social och omvårdnadsförvaltningen har en rapporteringsskyldighet enligt socialtjänstlagen 16 kap 
§ 6 f-h samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade § 28 f-h. Rapporteringen gäller 
ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen och 9 § lagen om stöd och service. 
Rapporteringen skall ske till inspektionen för vård och omsorg, kommunens revisorer och till 
kommunfullmäktige. 
 
Rapporteringsskyldigheten gäller alla gynnande beslut om bistånd som inte verkställs inom tre 
månader från dagen för beslutet. Rapporteringsskyldigheten omfattar även beslut som inte 
verkställs på nytt inom tre månader efter det att verkställigheten avbrutits. 
 
Rapporteringen görs via en E-tjänst varje kvartal. Om kommunen inte inom skälig tid 
tillhandahåller bistånd enligt 4 kap 1 § SOL eller 9 § LSS som någon är berättigad till kan 
kommunen åläggas att betala en särskild sanktionsavgift 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår social- och omvårdnadsnämnden besluta att lägga rapporten om 

ej verkställda gynnande beslut andra kvartalet 2021 till handlingarna samt att överlämna 
densamma till kommunfullmäktige för information 

Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2022/42, ”Information om ej 

verkställda gynnande beslut tredje och fjärde kvartalet 2021”, 2022-03-08 
 Tjänsteskrivelse, ”Information om ej verkställda gynnande beslut tredje och fjärde 

kvartalet 2021”, nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2022-03-01. 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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§ 28 Information från socialchef 
SON 2022/1 

Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Tf socialchef informerar om att rapporter till Länsstyrelsen angående covid-19 kommer att 
avslutas. 

Tf socialchef informerar om förberedelser för flyktingmottagande från Ukraina. 

Tf socialchef informerar om arbetet med att ta fram förslag till plan för Solvik. 

Tf socialchef informerar om rekrytering av ny chef till Solvik. 

Tf socialchef informerar om rekrytering av sommarvikarier. 

Tf socialchef informerar om medel från omställningsfonden för att validera undersköterskor. 26 
personer kommer att erbjudas att genomgå valideringsutbildning, delvis på arbetstid, med hjälp av 
detta. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår nämnden att besluta lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 - 
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§ 29 Information om rapport - Statistik IFO barn 
och unga 2021 
SON 2022/50 

Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har sammanställt statistikrapport gällande IFO barn och unga avseende året 2021. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår nämnden besluta att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Information om statistikrapport IFO barn och unga 2021”, 

nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2022-03-15. 
 Rapport - Statistik IFO barn och unga 2021, 2022-03-15. 
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§ 30 Beslut om rapport - årlig uppföljning 
systematiskt arbetsmiljöarbete 2022 
SON 2022/49 

Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att tacka för rapporten och lämna den vidare till 

kommunstyrelsen, men beklagar det låga svarsantalet och anser att arbetsmiljöarbetet 
måste följas mer noggrant framgent. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har tagit fram rapport avseende uppföljning av nämndens systematiska 
arbetsmiljöarbete. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår nämnden besluta att godkänna årlig uppföljning av systematiskt 

arbetsmiljöarbete. 
- Ordförande föreslår nämnden besluta att tacka för rapporten och lämna den vidare till 

kommunstyrelsen, men beklagar det låga svarsantalet och anser att arbetsmiljöarbetet 
måste följas mer noggrant framgent. 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut. Han ställer förslagen mot varandra och 
finner att nämnden beslutar enligt ordfördes förslag. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2022”, tf socialchef 

Pema Malmgren, 2022-03-15. 
 Rapport – årlig uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 31 Information om medarbetarenkät 
SON 2022/54 

Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Tf socialchef informerar om förvaltningens resultat från genomförd medarbetarenkät. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår social- och omvårdnadsnämnden att besluta lägga informationen 

till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2022/46, ”Information om 

medarbetarenkät”, 2022-03-21. 
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§ 32 Beslut om upplåtande av lokal till 
Migrationsverket 
SON 2022/59 

Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att avslå Anna Zööglings (S) förslag med 

hänvisning till nämndens beslut § 2022/25, ”Beslut om intagningsstopp Solvik och 
återöppning av Lindängen”, 2022-03-22 

Sammanfattning av ärendet 
Anna Zöögling (S) initierade på arbetsutskottets sammanträde 2022-03-08 ärende avseende 
upplåtande av Lindängens lokaler till Migrationsverket.  

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår social- och omvårdnadsnämnden att besluta avslå Anna Zööglings 

(S) förslag. 
- Anna Zöögling (S) yrkar att social- och omvårdnadsnämnden omgående erbjuder 

Migrationsverket att, under en begränsad tid så länge behov föreligger, kunna disponera 
boendet på Lindängen som tillfälligt boende för kvinnor och barn som flytt från kriget i 
Ukraina. För att göra detta möjligt föreslår nämnden kommunstyrelsen i sin tur 
kommunfullmäktige besluta att, temporärt, upphäva sitt beslut att boendet skall vara ett 
äldreboende. 

- Ordförande föreslår nämnden besluta enligt arbetsutskottets förslag med hänvisning till 
nämndens beslut § 2022/25, ”Beslut om intagningsstopp Solvik och återöppning av 
Lindängen”, 2022-03-22” 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut: Arbetsutskottets förslag: Zööglings 
förslag samt ett tilläggsyrkande från ordflrande. 

Ordförande ställer först arbetsutskottets förslag och Zööglings förslag mot varandra och finner 
att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Omröstning begärs. 

Nämnden godkänner följande propositionsordning: 
 
JA: 
Bifall till arbetsutskottets förslag. 

NEJ: 
Bifall till Zööglings förslag. 
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Omröstningen utfaller med: 
JA: 6 
NEJ: 5 

Följande röstar JA: 
Peter Friberg (M), Mai-Liis Emanuelsson (MP), Josette Rask (C), Birgitta Andersson (L), Fredrik 
Kvist (M), Per Nordström (SD) 

Följande röstar NEJ: 
Anna Zöögling (S), Ingvar Jansson (S), Emma Graaf (S), Håkan Joelsson (S), Jonas Storm (S) 

Ordförande ställer därefter ordförandes tilläggsyrkande under proposition och finner att nämnden 
beslutar enligt detta. 

Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2022/47, ”Beslut angående 

upplåtande av lokal till Migrationsverket”, 2022-03-08 

Reservation 
Anna Zöögling (S), Ingvar Jansson (S), Emma Graaf (S), Håkan Joelsson (S) och Jonas Storm (S) 
reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Protokollsanteckning 
Patricia Axelsson (V) lämnar tillsammans med Alexander Lagerholm (S), Per-Erik Thurén (S), 
Angelica Holst (S) och Linda Boudin (S) in följande protokollsanteckning: 

”Vi ställer oss bakom reservationen från S då vi anser att vi i en krissituation behöver kunna vara 
handlingskraftiga och tillfälligt erbjuda Migrationsverket att använda Lindängens lokaler till de som 
nu flyr kriget i Ukraina.” 
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§ 33 Information om rapporter och skrivelser 
SON 2022/2 

Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Information om rapporter och skrivelser. 

Inga rapporter eller skrivelser har inkommit sedan nämndens sammanträde i februari. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår nämnden besluta att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Rapporter och skrivelser 2022-03-22”, nämndsekreterare Henrik 

Lennartsson, 2022-03-15. 
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§ 34 Information om anmälningsärenden 
SON 2022/3 

Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Information om anmälningsärenden. 

Inga anmälningsärenden har inkommit sedan nämndens sammanträde i februari. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår nämnden besluta att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Anmälningsärenden 2022-03-22”, nämndsekreterare Henrik 

Lennartsson, 2022-03-15. 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 35 Information om delegationsbeslut 
SON 2022/4 

Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Delegationsbeslut från IFO-avdelningen för perioden 2022-02-01 – 2022-02-28 anmäls inför 
nämnden. 

Delegationsbeslut från omvårdnadsavdelningen för perioden 2022-02-01 – 2022-02-28 anmäls 
inför nämnden. 

Delegationsbeslut från social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott för perioden 2022-02-01 – 
2022-02-28 anmäls inför nämnden. 

Anställningsbeslut som fattats inom social- och omvårdnadsnämnden under perioden 2022-02-01 
– 2022-02-28 anmäls inför nämnden. 

Övriga delegationsbeslut anmäls inför nämnden: 

Beslut Beslutsfattare Beslutsnr Datum Dnr 

Beslut om 
revidering av 
attestlista 

Pema Malmgren 
Tf socialchef 

3.1 2022-02-28 SON 2021/284 

Beslut om att 
underteckna 
skrivelse till 
leverantör 

Peter Friberg 
Ordförande 

1.1 2022-03-08 SON 2022/58 

Beslut om 
revidering av 
attestlista 

Pema Malmgren 
Tf socialchef 

3.1 2022-03-14 SON 2021/284 

 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår nämnden besluta att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Information om delegationsbeslut 2022-03-22”, nämndsekreterare 

Henrik Lennartsson, 2022-03-15. 
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