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§ 22 

Godkännande av dagordning 
Inga tillkommande eller utgående ärenden anmälda. 
 
 
Beslut 
Dagordningen godkänns. 
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§ 23 

Anmälan av jäv 
Ingen anmäler jäv till dagens sammanträde. 
 
 
Beslut 
Socialnämnden antecknar informationen. 
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§ 24 
Uppföljning av internkontroll 2022 
Dnr SON 2022/14 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden antog internkontrollplan 2022 den 4 mars 2022. Enligt kommunens 
reglemente för internkontroll ska rapportering till nämnd ske två gånger per år och 
första rapporten sker i samband med tertialredovisning 2 som 2022 var den 5 oktober. 
På grund av att kontrollansvarig avslutade sin tjänst med kort varsel rapporterades detta 
först på socialnämnden i november.  
 
Denna redovisning avser hela 2022. Vidtagna och föreslagna åtgärder bedöms 
tillräckliga.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-12 
Återrapportering av intern kontroll enligt internkontrollplan 2022 
Internkontrollplan 2022 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ingen finansiering krävs. 
 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner återrapportering av intern kontroll enligt internkontrollplan 
2022.  
 
 
Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

6



   

 

Socialnämnden protokoll 2023-03-01 
 

 
§ 25 
Internkontrollplan 2023 
Dnr SON 2023/21 
 
Sammanfattning 
Alla nämnder ska för varje år anta en internkontrollplan. Planen syftar främst till att 
genom riktade stickprovskontroller skapa möjligheter till en fördjupad kontroll som 
komplement till den regelbundna uppföljningen och därmed öka det samlade 
uppföljningssystemets tillförlitlighet. 
 
Den interna kontrollen avser åtgärder som bidrar till att utveckla och säkerställa 
funktion och kvalitet i kommunens samtliga verksamheter och därmed minska risken 
för avsiktliga eller oavsiktliga fel. Granskningsområdena ska väljas ut med 
utgångspunkt från en väsentlighets- och riskbedömning. 
 
Ett förslag till internkontrollplan för 2023 har tagits fram från en lista med 
kontrollområden (bruttolista). Om nämnden önskar kan andra kontrollpunkter väljas 
utifrån bruttolistan.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-11 
Förslag till Internkontrollplan 2023 
Väsentlighets- och riskanalyser för socialnämnden 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ingen finansiering krävs. 
 
 
Beslut 
Socialnämnden antar internkontrollplan 2023. 
 
 
Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen 
Jeanette Larsson, SAS 
 
 
Beslutet skickas för kännedom till  
Lotte Mossudd, sektorchef 
Pernilla Sundemar, verksamhetschef IFO 
Camilla Karlsson, verksamhetschef vård och omsorg/funktionshinder 
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§ 26 
Patientsäkerhetsberättelse 2022 
Dnr SON 2022/367 
 
Sammanfattning 
Enligt Patientsäkerhetslagen (PSL 2010:659) är en vårdgivare skyldig att bedriva ett 
systematiskt patientsäkerhetsarbete. Syftet med lagen är att främja en hög 
patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården genom att förebygga att patienter drabbas 
av vårdskador samt tydliggöra vårdgivarens ansvar. För att uppfylla kravet i lagen ska 
vårdgivaren senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse där det 
framgår hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka 
resultat som har uppnåtts samt vilka åtgärder som har vidtagits för att öka 
patientsäkerheten. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-20 
Patientsäkerhetsberättelse 2022 
 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelsen för 2022. 
 
 
Beslutet expedieras till 
Karin Arnoldsson, MAS 
 
 
Beslutet skickas för kännedom till  
Camilla Karlsson, verksamhetschef 
Lotte Mossudd, sektorchef 
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§ 27 
Årsrapport 2022 
Dnr SON 2023/39 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden redovisar för 2022 ett underskott på 18 850 tkr.  
 
Individ- och familjeomsorgen (IFO) står för det största överskridandet, -13,7 mnkr, 
funktionsstöd 0,4 mnkr och vård och omsorg 7,2 mnkr. Övergripande redovisar ett 
överskott på 2,4 mnkr. 
 
Överskridandet härleds till högre personalkostnader än budgeterat inom äldreomsorgen 
samt betydligt högre kostnader än budgeterat för köp av extern vård, främst placeringar 
av barn och unga.  
 
Under året har det varit svårt att helt täcka personalbehovet inom vård och omsorg och 
funktionsstöd. Detta har resulterat i högre kostnader för mertid och övertid. För att täcka 
behovet av semestervikarier blev det nödvändigt att använda semesteravtal, dels 
sommarbonusavtal för vikarier, dels att ordinarie personal flyttade sin semester utanför 
semesterperioden och fick ersättning för det enligt avtal. 
 
Både inom hemtjänsten och hemsjukvården var det 2022 en betydande volymökning. 
Kostnaderna för placeringar av barn och unga var 2022 betydligt högre än året innan. 
Tre fler barn var i behov av placering utanför hemmet jämfört med 2021 men fler barn 
hade behov som inte kunde tillgodoses i familjehem vilket gjorde att placering på Hem 
för Vård eller Boende (HVB-hem) eller på SIS-institution (Statens InstitutionsStyrelse) 
var nödvändig. Det handlade i dessa fall oftast om ungdomar med ett avancerat 
missbruk.  
 
Kommunfullmäktige har gett nämnden sju uppdrag för verksamhetsåret 2022, varav sex 
är uppfyllda. Det som inte uppfyllts är att bedriva verksamheten inom tilldelad ram. 
 
Socialnämnden hade 2022 två prioriterade områden, kompetensförsörjning och 
förebyggande arbete.  
 
En del i kompetensförsörjningsstrategin är heltidsresan. I december gick erbjudande ut 
om heltid för all personal inom äldreomsorgen: Detta resulterade i att 68% av alla 
tillsvidareanställda inom äldreomsorgen kommer att arbeta heltid framöver. Att jämföra 
med 25,8% helår 2021 och 43,1% helår 2022. 
 
Med statliga medel var en aktivitetssamordnare anställd under 2022 för att tillsammans 
med träffpunktssamordnaren utveckla träffpunktsverksamheterna och aktiviteter på de 
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särskilda boendena. Alla medarbetare inom hemtjänsten och rehab har fått kompetens 
runt i att arbeta vardagsrehabiliterande och förebyggande.  
 
Individ- och familjeomsorgens förebyggande arbete har fortsatt 2022 genom bland 
annat det utökade hembesöksprogrammet, föräldrastödsprogram och föräldracaféer. 
 
Under 2022 arbetade en projektgrupp med medarbetare från sektor bildning och sektor 
socialtjänst med att ta fram ”Lilla Edet modellen” för samverkan runt barn och unga. 
Målet var att ett förslag till modell skulle vara klar hösten 2022. Det visade sig dock 
vara en allt för snäv tidsplan. Medel beviljades i slutet av 2022 från Västra 
Götalandsregionen för att ta fram och implementera en modell under 2023.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-02-08 
Årsrapport 2022 Socialnämnden 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Socialnämnden redovisar ett överskridande med 18 850 tkr, vilket motsvarar 6 % av 
nämndens totala budget. 
 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner årsrapport 2022. 
 
 
Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen 
Lotte Mossudd, sektorchef 
 
Beslutet skickas för kännedom till  
Camilla Karlsson, verksamhetschef VoO o FS 
Pernilla Sundemar, verksamhetschef IFO 
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§ 28 
Underlag till budgetberedningen 2024 
Dnr SON 2023/18 
 
Sammanfattning 
I samband med den årliga budgetprocessen ska respektive nämnd tar fram underlag som 
redogör dels för faktorer i omvärlden som påverkar, nuläget i sektorn, tillkommande 
behov av resurser till drift och investeringar. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-25 
Verksamhets- och behovsbeskrivning Socialnämnden 
Volymer och nyckeltal 
Investeringsbehov 2024 
 
 
Beslut 
Socialnämnden ställer sig bakom förslaget som underlag i budgetberedningens fortsatta 
arbete med mål- och resursplan 2024. 
 
 
Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen 
Lotte Mossudd, sektorchef 
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§ 29 
Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) 2022, 
sektor socialtjänst 
Dnr SON 2022/383 
 
Sammanfattning 
Reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) finns i föreskriften AFS 2001:1. 
Föreskrifterna tydliggör arbetsmiljölagens krav på arbetsgivaren att systematiskt 
undersöka, riskbedöma, genomföra och följa upp verksamheter så att arbetsmiljön är 
bra. 
 
Enligt AFS 2001:1 ska arbetsgivaren varje år också göra en uppföljning av hur det 
systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivits i verksamheten. Syftet är att säkerställa att alla 
delar i SAM utförs och om det inte fungerat tillräckligt bra ska det förbättras.   
 
För att säkra arbetet har kommungemensam process för systematiskt arbetsmiljöarbete 
inklusive årshjul, checklistor och andra stödjande dokument arbetats fram: 

 
 
 
Politiker i en nämnd är yttersta ansvariga för att arbetsmiljölagen följs i verksamheterna 
och de som ger förutsättningar för arbetsmiljöarbetet. Merparten av arbetsmiljöarbetet 
sköts dock i praktiken av tjänstemännen som i det vardagliga arbetet fattar beslut efter 
delegation från nämnden. 
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Årlig uppföljning sker via samverkansgrupperna vilka följer verksamhetens 
linjeorganisation (slutredovisning sker på CSG). Därefter redovisar sektorchefer för 
läget i sin sektor för SAM i respektive nämnd senast den 31 mars. Kommunchef 
redovisar den totala bilden av SAM på KS senast 30 juni. KS är ytterst ansvarig för 
kommunens arbetsmiljö. 
 
Hantering av tillbud och arbetsskador sker enligt kommunens rutiner och handläggs 
digitalt i rapporteringsverktyget STELLA.  
 
Den årliga uppföljningen av SAM har eller ska genomföras i sektorns lokala 
samverkansgrupper och på sektorssamverkan den 24 januari 2023.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-12-29 
Uppföljning SAM 2022 sammanfattning av rapporter sektor socialtjänst  
PPP Redovisning av SAM 2022 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ingen finansiering krävs 
 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner årsrapport för systematiskt arbetsmiljöarbetet 2022. 
 
 
Beslutet expedieras till 
Lotte Mossudd, sektorchef 
 
 
Beslutet skickas för kännedom till  
Pernilla Sundemar, verksamhetschef 
Camilla Karlsson, verksamhetschef 
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§ 30 
Ledtider särskilt boende 
Dnr SON 2023/38 
 
Sammanfattning 
Ledtider för särskilt boende redovisas till socialnämnden tre gånger per år i samband 
med tertialrapporter.  
Beslut om bistånd i form av SÄBO  

Period antal dagar Antal beslut om att 
bevilja SÄBO 

Avtal avslag på ansökan 
om SÄBO 

juli 2020 31 3 0 
200801-200917 48 3 0 
200918-201030 43 3 0 
201031-201125 26 3 0 

        
210115-210304 49 8 1 
210305-210430 57 4 0 
maj – juni 202 61 9 1 
juli – aug 2021 62 7 0 
Sept – okt 2021 61 9 1 
nov – dec 2021 61 4 0 
jan – april 2022 120 20 0 
maj – aug 2022 123 10 3 
sept – dec 2022 122 20 1 

 
Särskilt boende, från ansökan till inflytt 

Period Antal som 
flyttat in 

Median dagar från 
gynnande beslut till 
erbjudande om plats 

Median dagar från 
gynnande beslut 
till inflyttning 

Median dagar från 
ansökan till 
inflyttning 

hela 2019 38 -- -- -- 

jan – april 2020 10 21 27 36 

maj – aug 2020 11 38 55 60 

sept – dec 2020 11 43 63 66 

jan – april 2021 12 22 29 35 

maj – aug 2021 14 15 21 26 

sept – dec 2021 11 38 60 71 
jan – april 2022 15 16 26 28 
maj – aug 2022 9 29 56 57 
sept – dec 2022 16 10 23 25 
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Handläggningstiden vid ansökan om särskilt boende är fortsatt kort och rimlig.  
Tiden från ansökan till inflytt varierar över tid. Sammantaget görs bedömningen att det 
är rimliga tider. De som eventuellt har behov av insatser i väntan på permanent plats på 
särskilt boende får det genom insatser i ordinärt boende alternativt på korttidsenheten. 
 
Boendetid SÄBO för de som avslutats  

Datum Antal personer  Boendetid median, 
antal dagar * 

2017 47  679 
2018 54  601 
2019 44  698 
2020 37  742 
2021 29 732 
2022 41 1022** 

*Boendetiden har hämtats från KOLADA 2017 - 2021 
** Boendetiden har räknats manuellt för 2022 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-25 
 
 
Beslut 
Socialnämnden antecknar informationen. 
 
 
Beslutet expedieras till 
Lotte Mossudd, sektorchef 
 
 
Beslutet skickas för kännedom till  
Camilla Karlsson, verksamhetschef 
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§ 31 
Ej verkställda beslut 2022 
Dnr SON 2023/23 
 
Sammanfattning 
Kommunen har enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL och lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (1993:387) LSS, skyldighet att en gång per kvartal 
rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum 
eller där det varit avbrott i verkställigheten i mer än tre månader. 

Rapportering görs till Inspektionen för vård och omsorg på individnivå. Socialnämnd, 
kommunens revisorer samt kommunfullmäktige får rapporten i avidentifierad form. 

För kvartal 4 2022 har vård och omsorg och funktionsstöd tre ej verkställda gynnande 
beslut, fyra gynnande beslut med avbrott i verkställigheten, fem verkställda beslut som 
tidigare rapporterats som ej verkställda och tre beslut som avslutats utan att verkställas. 
 
Tabell 1     Ej verkställda beslut eller avbrott i verkställigheten   

Kön Insats Lagrum Orsak 
Datum för 

beslut 
Datum för 

avbrott 

Datum 
för 

avslut 

Kvinna Daglig verksamhet  9.10 LSS 

Riskgrupp Covid 
19 åtgärder 
inomhusmiljön på 
Daglig verksamhet  2019-11-01  2020-03-23  

Man Daglig verksamhet  9.10 LSS 

Otydlig 
ansvarsfördelning i 
organisationen 
processessen 
startad och 
rekrytering pågår 2022-08-26    

Kvinna Daglig verksamhet  9.10 LSS Privata hälsoskäl  2021-06-16    

Man Kontaktperson  9.4 LSS 

Har ej kunnat 
rekrytera ny 
personal 2020-05-20 2020-09-19   

Man Kontaktperson  9.4 LSS 

Avbrott pga att 
enskild avslutat 
kontaktpersonen 
rekrytering pågår 
av ny 2021-12-01 2022-06-07  
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Kön Insats Lagrum Orsak 
Datum för 

beslut 
Datum för 

avbrott 

Datum 
för 

avslut 

Man  Daglig verksamhet 9.10 LSS 

Avbrott pga ej 
anpassad miljö 
efter enskildes 
behov, har blivit 
erbjuden en annan 
lokal men tackat 
nej 2021-06-09 2022-05-25  

Man Gruppbostad  9.9 LSS 

Processen pågår 
att leta efter 
lämpligt boende 2022-09-02   

       
Tabell 2   Verkställt beslut som tidigare rapporterats som ej verkställt eller 
avbrott i verkställigheten  

Kön Insats Lagrum Orsak 
Datum för 

beslut 
Datum för 

avbrott 
Datum för 

verkställande 

Kvinna 
 
Stödfamilj  9.6 LSS 

Utredning 
klar 2021-10-26  2022-11-01 

Kvinna 
Bostad med 
särskild service  9.9 LSS 

Processen 
klar 2022-06-15  2023-01-10 

Man Särskilt boende 4.1 SoL 

försenad  
verkställan 
pga platsbrist 2022-07-18  2022-11-07 

 
Kvinna Särskilt boende 4.1 SoL 

försenad  
verkställan 
pga platsbrist 2022-08-11  2022-11-21 

Man Särskilt boende 4.1 SoL 

försenad  
verkställan 
pga platsbrist 2022-08-12  2022-12-13 

 
Tabell 3     Avslutat utan att verkställas (tidigare rapporterats som ej 
verkställt)  

Kön Insats Lagrum Orsak 
Datum för 

beslut 
Datum för 

avbrott 
Datum för 

avslut 

Kvinna 
Daglig  
verksamhet  9.10 LSS 

Avslutat på 
egen begäran  2019-11-01  2020-11-04 2022-10-13 

Kvinna Kontaktperson 9.4 LSS 
Beslutet 
avslutat  2021-11-01    2022-11-30 

Kvinna Kontaktperson  9.4 LSS 
Beslutet 
avslutat  2021-06-01  2021-06-24 2022-10-13 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-24 
 
 
Beslut 
Socialnämnden antecknar informationen. 
 
 
Beslutet expedieras till 
Akten 
Inspektionen för Vård och Omsorg 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 
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§ 32 
Beslutsuppföljning Socialnämnden 
Dnr SON 2023/44 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-07 § 142 att punkten ”Beslutsuppföljning” ska vara 
en punkt på föredragningslistan för styrelse och nämnder.  
 
Vid dagens sammanträde redovisas uppdrag från Socialnämnden fram till dagens datum. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-26 
Beslutsuppföljning socialnämnden februari 2023 
 
 
Beslut 
Socialnämnden antecknar informationen.  
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§ 33 
Redovisning av externa platser funktionsstöd 2022 
Dnr SON 2022/4 
 
Sammanfattning 
Funktionshinderverksamheten verkställer insatser enligt LSS. I vissa fall har kommunen 
inte möjlighet att verkställa besluten på hemmaplan. Det kan vara på grund av att den 
enskilde har specifika behov som inte kan tillgodoses i de verksamheterna som finns i 
kommunen, eller att det helt enkelt inte finns några platser i de egna verksamheterna. I 
redovisningen av de externa platserna framgår typ av insats och vilken kostnad den 
genererar per dygn, månad eller termin. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-30 
Redovisning köpta platser T3 daterad 2023-01-30 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Årsprognosen avseende 2022 efter T2 var ett underskott på ca 400 tkr. Utfallet blev ett 
nollresultat, och skälet är att ett par ärenden verkställdes senare än vad som förväntats.  
 
 
Beslut 
Socialnämnden antecknar informationen. 
 
 
Beslutet expedieras till 
Lotte Mossudd, Sektorchef 
Camilla Karlsson, Verksamhetschef Vård och Omsorg samt Funktionsstöd 
 
Beslutet skickas för kännedom till  
Petra Wall, enhetschef ansvarig för köpta platser vuxna  
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Socialnämnden protokoll 2023-03-01 
 

 
§ 34 
Redovisning av köpt extern vård för barn och unga IFO 2022 
Dnr SON 2022/5 
 
Sammanfattning 
Externa placeringar av barn och ungdomar följs upp och redovisas till Socialnämnden 
vid varje tertial. I placeringsfilen framgår antal barn och kostnad/per barn. Det framgår 
vilka placeringar som tillkommit, avslutats eller fortgår från föregående tertial. Vidare 
framgår om prisjustering skett under perioden. I bifogad placeringsfil specificeras 
kostnad per placeringsform.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-30 
Redovisning placeringar barn och unga 2023-01-30 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ett intensivt arbete pågår ständigt kring placerade barn och unga med målet att de ska 
kunna flytta hem igen. Under året har 14 barn/ungdomar kunna flytta hem igen. Antal 
nya placeringar är svåra att prognostisera då placeringar grundar sig på barns behov av 
skydd, ofta barn vi ännu inte har kännedom om. Varje avslutad eller påbörjad placering 
ger stora utslag på den totala kostnaden varför en tillförlitlig prognos på årsbasis inte 
kan göras. Ett underskott kommer att redovisas vid årsbokslut.  
 
Sociala konsekvenser 
Barn har rätt till skydd av och stöd från socialtjänsten i de lägen föräldrarna är 
förhindrade att ombesörja detta. En placering föregås alltid av en grundlig utredning och 
erbjudande om insats via öppenvård i egen regi eller med stöd av externa aktörer, 
beroende på behovet. Placeringar sker efter beslut i samråd med föräldrarna och 
Socialnämndens arbetsutskott alternativt efter dom från rättsväsendet. Innan beslut om 
placering tas är alltid alla andra alternativ prövade såvida det inte handlar om behov av 
akut skydd utifrån våld eller andra övergrepp. I samtliga fall erbjuds alltid insats från 
vår Öppenvård. Finns inte samtycke eller mottaglighet för öppenvårdsinsats arbetas det 
intensivt med att motivera föräldrar och barn att ta emot stöd från vår Öppenvård. 
 
 
Beslut 
Socialnämnden antecknar informationen. 
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Socialnämnden protokoll 2023-03-01 
 

 
§ 35 
Ej verkställda beslut inom IFO 2022 
Dnr SON 2022/69 
 
Sammanfattning 
Enligt socialtjänstlagen (2001:453) SoL är kommunen är skyldig att en gång per kvartal 
rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. 
Även avbrott i verkställighet och där biståndet inte åter verkställts inom tre månader 
skall rapporteras på samma sätt.  

Rapportering görs till Inspektionen för vård och omsorg ( IVO) på individnivå. 
Socialnämnd, kommunens revisorer samt kommunfullmäktige får rapporten i 
avidentifierad form.  

Inga nya ej verkställda beslut har registrerats under fjärde kvartalet 2022 från Individ- 
och familjeomsorgen (IFO), Sektor socialtjänst.    

Ett tidigare ej verkställt beslut rapporterats som verkställts 2023-01-18: 
Lagrum: 4 kap 1 § Socialtjänstlagen   
Ärendetyp: Vuxen   
Beslutsdatum:  2022-06-23  
Inriktning: Socialpsykiatri 
Typ av bistånd: Bostad (Socialt kontrakt) 
Uppgifter vid rapportering: Beslut som har verkställts 
Datum då beslutet har verkställts: 2023-01-18 
Huvudsakligt skäl, orsak till dröjsmålet:  Insatsen har varit beroende av godkännande 
från annan aktör/myndighet. Huvudmannen godkände inte det tidigare bostadsalternativ 
som socialnämnden hade erbjudit.  
Övriga upplysningar i ärendet: Utslussning har påbörjats och första datum som klienten 
kom (tillsammans med medföljande personal) och fick tillgång till sin nya bostad i Lilla 
Edet var 18 januari 2023. Beslutet bedöms därmed vara verkställt. Utslussning från 
slutenvården kommer att fortsätta under hela våren med fler och fler dagar i följd som 
klienten får bo själv i sin nya lägenhet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-24 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Om Inspektionen för vård och omsorg bedömer att den enskilde har fått vänta oskäligt 
länge på att ett beslut ska verkställas kan myndigheten ansöka om utdömande av en 
särskild avgift hos förvaltningsrätten.  
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Socialnämnden protokoll 2023-03-01 
 

 
Beslut 
Socialnämnden antecknar informationen.  
 
 
Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktige och Kommunrevisionen 

Beslutet skickas för kännedom till  
Områdessekreterare Agneta Ahlblom 
Verksamhetschef Pernilla Sundemar 
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Socialnämnden protokoll 2023-03-01 

 
§ 36 

Information 
 
Sammanfattning 
 
Sektorchef Lotte Mossudd informerar att Pilgården har omvandlat en permanent plats 
för demenssjukdom till en växelvårdsplats för att bättre passa verksamhetens behov.  
 
Sektorchef Lotte Mossudd informerar om beslut från Migrationsverket där Lilla Edets 
kommun har fått ökat fördelningstal för 2023 från 7 till 8 enligt massflyktsdirektivet. 
 
Sektorchef Lotte Mossudd informerar att Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
kommer besöka Lilla Edets kommun den 11 maj för att studera goda exempel av 
införandet av heltidsresan.  
 
Sektorchef Lotte Mossudd informerar om pågående granskning från Inspektionen av 
Vård och Omsorg (IVO). Resultat av inspektionen kommer presenteras vid kommande 
nämnd.  
 
Verksamhetschef Camilla Karlsson informerar om påbörjad förstudie gällande att 
omvandla lokal vid Ekaråsen till gruppbostad.  
 
 
Beslut 
Socialnämnden antecknar till informationen. 
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Socialnämnden protokoll 2023-03-01 

 
§ 37 

Anmälan av inkomna skrivelser 
 
Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser. 
 
➢ Västra Götalandsregionen - Årsrapport ungdomsmottagningen Lilla Edet 
➢ Dom i mål 12547-22 
➢ Dom i mål 14076-22 
➢ Dom i mål 3980-21 
➢ Dom i mål 4078-22 
➢ Dom i mål 8503-22 

 
Beslut 
Socialnämnden antecknar informationen. 
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Socialnämnden protokoll 2023-03-01 

 
§ 38 

Anmälan av delegationsbeslut 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordföranden och tjänstemän 
enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till 
Socialnämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa 
delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegation. 
 
Vid dagens sammanträde redovisas följande sammanställning av delegationsbeslut (se 
bilaga till § 38). 
 
 

Ordförandebeslut bistånd I form av placering I jourhem 
4 kap. 1 § SoL 

2022-10-19 

Ordförandebeslut bistånd enligt 4 kap 1 § 
socialtjänstlagen 

2023-01-30 

Ordförandebeslut bistånd enligt 4 kap 1 § 
socialtjänstlagen 

2023-01-30 

Ordförandebeslut jml LVU 6 § 2022-11-09 
Ordförandebeslut jml LVU 11 § 2022-11-09 
Ordförandebeslut jml LVU 11 § 2022-05-23 
Ordförandebeslut jml LVU 11 § 2022-05-23 
Ordförandebeslut jml LVU 6 § 2022-05-23 
Ordförandebeslut umgångsbegränsning 14 § 2 st p 1 2023-01-25 
Ordförandebeslut jml LVU 11 § 2022-10-20 
Ordförandebeslut jml LVU 11 § 2023-01-27 
Ordförandebeslut bistånd I form av boende 4 kap. 1 § 
socialtjänstlagen 

2023-02-08 

Delegationsbeslut SON 2023-01-17— 2023-02-20 
Delegationsbeslut bistånd 2023-01-01— 2023-01-31 
Delegationsbeslut IFO 2023-01-17— 2023-02-20 
Delegationsbeslut Sol/LSS Lex Sarah 2022-03-01— 2023-01-31 

 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut. 
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