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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-11-22 

 
Sida 1 

  
 

Beslutande organ Socialnämndens arbetsutskott 
 

Plats och tid Sammanträdesrum Torsö, Stadshuset kl. 08:30-10:50 

 
Beslutande Richard Thorell (M), ordförande 

Marianne Johansson (S), ledamot 
Ann-Christine Gustavsson (C), ledamot 
Ola Bertilsson (S), tjänstgörande ersättare 
Henrik Andersson (M), tjänstgörande ersättare 
 

Övriga deltagare Daniel Andersson, controller 
Agneta Rönnkvist, biståndschef 
Selma Bandic, avdelningschef äldreomsorg 
Camilla Karlsson Andersson, avdelningschef individ- och familjeomsorg 
Annelie Åberg, äldre- och omsorgschef 
Anitta Into, socialchef 
Helena Andersson, sekreterare 

Justerare Marianne Johansson 

Justeringens plats och tid Enligt överenskommelse 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 91-100 
 Helena Andersson  

Ordförande  
 

 Richard Thorell  

Justerande  
 

 Marianne Johansson  
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Socialnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2022-11-22 

Anslagsdatum 2022-11-23 Anslaget tas ner 2022-12-15 

Förvaringsplats för protokollet Socialnämndens arkiv, Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Helena Andersson  
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 91                                                   Dnr 2022/00004  

Godkännande av dagordning 

  

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 

Socialnämndens arbetsutskott godkänner upprättat förslag till dagordning.      
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 92                                                   Dnr 2022/00015  

Månadsrapport oktober 2022 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden beslutar att godkänna månadsrapport för oktober 2022.       

Bakgrund 

För att tydliggöra nämndens ansvar att följa utvecklingen inom de två 
förvaltningarnas verksamhetsområden har en rapport tagits fram. Här 
presenteras viktiga nyckeltal inom personal, verksamhet och kvalitetsmått. Med 
utgångspunkt i dessa tal görs analyser och prognoser från avdelningschefer och 
förvaltningschefer. 
 
Månadsrapporten skall ses som ett levande dokument, där nyckeltal och 
kvalitetsmått kan variera över tid beroende på olika kritiska faktorer. Rapporten 
skall också ses som ett viktigt redskap för att kvalitetssäkra de siffror som 
förvaltningen presenterar.  
 
Sedan 1:e september 2022 är sektor Stöd och Omsorg uppdelad i en ny 
organisation med två förvaltningar och förstärkning av staben i form av nya 
strategiska funktioner har påbörjats. Syftet är att skapa en mera stabil 
organisation och att ledningen ska kunna förstärka sitt arbete avseende styrning 
och ledning. 
 
En översyn har påbörjats avseende utveckling och förändring av 
ekonomistyrningsmodeller. Omvärldsanalyser har påbörjats. Detta arbete 
kommer att intensifieras under hösten avseende: 

- Utveckla personalplaneringen inom hemvård 
- Utveckla modell för vårddygnspris inom gruppbostad LSS och 

servicebostad LSS 
- Utveckla modell för vårddygnspris inom SÄBO 

 
Försörjningsstöd  

- Påbörja kartläggning av målgruppen på individnivå av drygt 180 hushåll  
- Översyn av gruppen försörjningsstödstagare utan aktiv åtgärdsplan  

 
Placerade barn: 

- Att satsa ytterligare på det förebyggande arbete, samarbete med andra 
och att utveckla nya arbetsmetoder 
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Bedömning ur ekonomisk dimension 

Socialnämndens möjligheter att i ett tidigt skede få ekonomiska analyser och 
prognoser ökar och därmed även möjligheten att vidta åtgärder för att hålla 
tilldelad budgetram.  

Bedömning ur miljömässig dimension 

Alla verksamheter som beviljas i socialnämndens verksamheter ska följas noga, 
vilket också kan påverka miljömässiga faktorer och hänsynstaganden i de 
analyser som görs. 

Bedömning ur social dimension 

Kvalitetsindikatorer ska följas i socialnämndens månadsrapport och därmed 
också kunna påvisa behov av kvalitetsutveckling för brukare/kunder inom våra 
verksamheter.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Anitta Into och äldre- och omsorgschef 
Annelie Åberg, 2022-11-09 
 
Dokument: Månadsrapporter för oktober 2022 upprättade av controller Daniel 
Andersson      

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Anitta Into) 
(Äldre- och omsorgschef Annelie Åberg) 
(Avdelningschef för funktionsstöd barn och vuxen Anette Karlsson) 
(Avdelningschef äldreomsorg Selma Bandic) 
(Avdelningschef individ- och familjeomsorg Camilla Karlsson Andersson) 
(Controller Daniel Andersson) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 93                                                   Dnr 2022/00058  

Ej verkställda beslut, kvartal 3, 2022 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut kvartal 3, 
2022.        

Bakgrund 

Verksamheten återrapporterar ej verkställda beslut för kvartal 3, 2022. 
 
Enligt SoL 16 kap 6 f § och LSS 28 § f ska Socialnämnden till Inspektionen för 
vård och omsorg och till de revisorer som avses i 3 kap. 10 § kommunallagen 
(2017:725) rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt 4 kap. 1 § och LSS 9 § 
som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. För varje 
beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet och vilken typ av bistånd 
beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet. Samma gäller för 
beslut där verkställighet har avbrutits och inte återupptagits inom tre månader 
från den dag då verkställigheten avbröts.  
 
Enligt SoL 16 kap 6 h § och LSS 28 § h ska Socialnämnden till fullmäktige 
lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 9 
§ som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. 
Nämnden ska vidare ange vilka typer av insatser dessa beslut gäller samt hur 
lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Samma gäller för 
beslut där verkställighet har avbrutits och inte återupptagits inom tre månader 
från den dag då verkställigheten avbröts.  
 
Under aktuellt kvartal var fyra beslut om boende för vuxna enligt LSS 9 § 9 p, 
två beslut om kontaktperson enligt LSS 9 § 4 p och ett beslut om särskilt 
boende enligt SoL 4 kap 1 § ej verkställda.  
 
Ett av boendebesluten har verkställts genom inflyttning i avsett boende. Tre 
boendebeslut är fortsatt ej verkställda varav ett verkställs i november. Båda 
besluten om kontaktperson har återkallats av de enskilda. I båda fallen har 
boende enligt LSS 9 § 9 p beviljats. Beslutet om särskilt boende är fortsatt ej 
verkställt. Den enskilde har erbjudit boende vid tre tillfällen men vill vänta tills 
en större lägenhet finns tillgänglig.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

En kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller en insats enligt SoL 4 kap 
1 § eller LSS 9 § som någon är berättigad till enligt beslut av Socialnämnden ska 
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åläggas att betala en särskild avgift. Avgiften är lägst tio tusen kronor och högst 
en miljon kronor.  

Bedömning ur miljömässig dimension 

Ingen påverkan.  

Bedömning ur social dimension 

De personer som är berättigade till insatser enligt SoL 4 kap 1 § eller LSS 9 § 
har efter utredning bedömts ha behov av insatserna för att uppnå skälig 
levnadsnivå respektive goda levnadsvillkor. Utan insatserna ökar risken för 
sociala komplikationer och personerna får sämre förutsättningar för en god 
utveckling.  

I avvaktan på att beslut ska verkställas kan eventuellt andra insatser avhjälpa 
riskerna.     

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av biståndschef Agneta Rönnkvist, 2022-10-20 
 
Dokument: Redovisning av beslut som ej verkställts i tid, kvartal 3, 2022 
upprättat av biståndschef Agneta Rönnkvist          

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Kommunfullmäktige) 
(Kommunens revisorer) 
(Äldre- och omsorgschef Annelie Åberg) 
(Biståndschef Agneta Rönnkvist)  
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 94                                                   Dnr 2021/00120  

Riktlinje för biståndsbedömning inom äldre- och 
omsorgsförvaltningen 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden antar förslag till revidering av Riktlinje för biståndsbedömning 
inom äldre- och omsorgsförvaltningen.        

Bakgrund 

Nuvarande riktlinje fastställdes av socialnämnden den 21 november 2013 och 
har reviderats den 18 oktober 2016 och senast den 19 november 2019.  
 
I förslaget till reviderad riktlinje har ett avsnitt lagts till med en kort beskrivning 
av de vanligaste lagrummen som används vid biståndsbedömning inom äldre- 
och omsorgsförvaltningen. Rätten till bistånd beskrivs mer utförligt och 
omfattar t.ex. kommunens yttersta ansvar, rätt till bistånd för medborgare inom 
Norden och EU och asylsökande. Ett avsnitt rör processen vid handläggning 
från ansökan till beslut och överklagan.  
 
Arbetssättet Individens behov i centrum (IBIC) infördes på biståndsenheten 
med början 2018. Alla biståndsbedömare hade antagit arbetssättet i slutet av 
2019. Arbetssättet innebär att utredningar görs utifrån ett antal livsområden. 
Under varje livsområde finns ett antal insatser som kan beviljas efter 
behovsprövning. I nuvarande revidering utgör varje livsområde en rubrik och 
de aktuella insatserna beskrivs därunder.  

Bedömning ur miljömässig dimension 

Förslaget har inte någon påverkan på miljö.  

Bedömning ur social dimension 

Riktlinjen ska ge ökad rättssäkerhet för enskilda och säkerställa att 

biståndsbeslut fattas på likartade bedömningsgrunder. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Riktlinjen ska ge ökad kontroll på verksamheten och därmed underlätta styrning 
mot ekonomiska mål.    
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Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av biståndschef Agneta Rönnkvist, 2022-10-26 
 
Förslag till Riktlinje för biståndsbedömning inom Äldre- och 
omsorgsförvaltningen, upprättad av biståndschef Agneta Rönnkvist,  
2022-10-26       

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Äldre- och omsorgschef Annelie Åberg) 
(Socialchef Anitta Into) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 95                                                   Dnr 2022/00145  

Tillämpningsanvisningar särskilt boende 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden beslutar att anta tillämpningsanvisningar för särskilt boende.        

Bakgrund 

Socialnämnden har gett Äldre- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att utreda 
möjligheten att genom omarbetning av riktlinjer för biståndsbedömning 
tillhandahålla toalettpapper på särskilt boende. Samtidigt har äldre-och 
omsorgsförvaltningen sett behov av att tydliggöra att alla boenden ska erbjuda 
likvärdig service. Ett förslag på tillämpningsanvisningar för särskilt boende har 
därför tagits fram.  
 
I Mariestads kommun gör biståndsbedömaren inte någon bedömning av 
insatser inom särskilt boende. Utgångspunkten är att den boende har rätt till 
samtliga service- och omvårdnadsinsatser som normalt erbjuds i ordinärt 
boende. 
 
Tillämpningsanvisningarna är ett förtydligande av de specifika insatser som 
erbjuds på särskilt boende och en beskrivning av den inköpsservice som erbjuds 
genom tillval av förbrukningsartiklar som t.ex. toalettpapper.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Redovisningen har ingen påverkan ur en ekonomisk dimension. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Redovisningen har ingen påverkan ur en ekonomisk dimension.  

Bedömning ur social dimension 

Tillämpningsanvisningarna ska ge en likvärdig service oavsett var man bor. 
Möjligheten att köpa paket med förbrukningsartiklar centralt underlättar inköp 
för personal och anhöriga. Insatsen inköp ingår i särskilt boende men utförs 
ofta av anhöriga utifrån den enskildes och den anhöriges önskan.    
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Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av avdelningschef äldreomsorg Selma Bandic,  
2022-10-28    
 
Tillämpningsanvisningar särskilt boende, daterad 2022-09-30 
 
Bilaga tillämpningsanvisningar särskilt boende, daterad 2022-10-20    

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Äldre- och omsorgschef Annelie Åberg) 
(Avdelningschef äldreomsorg Selma Bandic) 
(Biståndschef Agneta Rönnkvist)  
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 96                                                   Dnr 2022/00003  

Svar på motion om att inrätta funktionen syn- och 
hörselinstruktör 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen om funktionen 
syn- och hörselinstruktör.        

Bakgrund 

Sebastian Ekeroth Clausson (S) föreslår i en motion till fullmäktige ”att 
kommunen inrättar funktionen syn- och hörselinstruktör”. Förslaget om att 
återinföra syn- och hörselinstruktör har tidigare avslagits av socialnämnden 
2020-02-18 detta på grund av ekonomiska skäl då det inte är en lagstadgad 
verksamhet. 
 
Uppdraget rörande syn- och hörselinstruktör ligger inte i det kommunala 
ansvaret utan på Västra Götalandsregionens habilitering och hälsa. 
 
Äldre- och omsorgsförvaltning har nu fungerande rutiner för hur behovet av 
syn-och hörselhjälpmedel tillgodoses. Verksamheten har under hösten 2022 
utbildat en rehabassistent i syn-och hörselkunskap för att förstärka kunskaperna 
inom organisationen. Rehabassistentens uppdrag är att ge råd och stöd till 
personal samt brukare som har insatser från kommunal vård och omsorg.  
Uppdraget handlar också om att stötta personen i kontakterna med syncentral 
och hörcentral inom Västra Götalandsregionen, samt stimulera till sociala 
aktiviteter, ge råd om anpassningar av hemmiljön och instruera personen i 
användningen av syn- och hörselhjälpmedel. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Kostnad för utbildningen finansieras med statsmedel avseende Nära Vård. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Ingen påverkan. 

Bedömning ur social dimension 

Den enskilde bedöms inte påverkas då behovet tillgodoses.    

Behandling på sammanträdet 

Marianne Johansson (S) och Ola Bertilsson (S) yrkar på att socialnämnden 
föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. 
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Ann-Christine Gustavsson (C) yrkar på att socialnämnden föreslår 
kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Ordförande Richard Thorell (M) ställer förslagen under proposition och finner 
att arbetsutskottet beslutar enligt Gustavssons (C) förslag.     

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av avdelningschef äldreomsorg Selma Bandic,  
2022-10-05 
 
Motion från Sebastian Ekroth Clausson (S), daterad 2021-12-13       

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Äldre- och omsorgschef Annelie Åberg) 
(Avdelningschef äldreomsorg Selma Bandic)  
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 97                                                   Dnr 2022/00146  

Brukarundersökning 2022 äldreomsorg 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen. 

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar om följande uppdrag: 
 
Verksamheten genomför och presenterar en fördjupad analys av 
kvalitetsindikatorerna, framförallt från de särskilda boendena. Särskild vikt ska 
läggas vid den stora differensen gällande bemötande på särskilt boende och i 
hemtjänst samt hur man på ett bättre sätt kan tillhandahålla aktiviteter på 
kommunens särskilda boenden. I samband med analysen ska en åtgärdsplan för 
en ökad kvalitet presenteras. Oaktat om man får hjälp av hemtjänsten eller bor 
på ett särskilt boende ska Mariestads äldre uppleva trygghet och god kvalitet. 
 
Redovisning av uppdraget ska ske i äldre- och omsorgsnämnden i februari 
2023.        

Bakgrund 

Socialstyrelsen har årligen sedan 2013 (med undantag av år 2021) genomfört 
den nationella enkätundersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 
Det är en totalundersökning som riktar sig till personer 65 år och äldre som bor 
i ordinärt boende med stöd av hemtjänst eller som bor på särskilt boende för 
äldre (säbo). I 2022 års undersökning hade 139 863 personer i ordinärt boende 
möjlighet att medverka och av dessa svarade 59 procent på enkäten. Det var 68 
321 personer på säbo som hade möjlighet att medverka och av dessa svarade 43 
procent på enkäten. 
 
Fram till och med 2019 har undersökningens resultat på riksnivå varit relativt 
stabila. Resultaten på flesta frågor har oftast varierat mindre än en procentenhet 
från ett år till ett annat. Förändringar på mer än två procentenheter har varit 
ovanliga. Resultaten för 2020 var på många frågor mer positiva än tidigare. 
Resultaten för 2022 är på många frågor mer negativa än tidigare år. I jämförelse 
med 2020 års undersökning, skiljer sig årets resultat upp till åtta procentenheter. 
 
Undersökningens resultat för hemtjänst i Mariestad gällande bemötande, 
trygghet och förtroende har försämrats under 2022 jämfört med 
undersökningar 2020 och 2019. Däremot har hemtjänsten i Mariestad bättre 
resultat i dessa mätvärden i jämförelse med Västra Götalands län och riket.  
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Undersökningens resultat för särskilda boenden i Mariestad gällande 
bemötande, trygghet och förtroende har försämrats jämfört med undersökning 
2020 och 2019. Försämringen har även skett i jämförelse med riket och Västra 
Götalands län. 
 
Svarsfrekvensen inom särskilt boende i Mariestad har varit låg i årets 
undersökning, endast 40,8% av de tillfrågade har svarat vilket kan vara en 
förklaring till de försämrade resultaten, dock har svarsfrekvensen i Mariestad 
legat på ungefär samma nivå vid tidigare års undersökningar. Inom hemtjänsten 
har svarsfrekvensen i år varit på 62,2%. På grund av Covid-pandemi har 
särskilda boenden fortsatt arbetat med restriktioner vilket kan ha påverkat 
nöjdheten negativt, samt haft inverkan på de andra indikatorerna.  
 
Varje verksamhet ska arbeta med handlingsplaner utifrån enkäternas resultat, 
detta i syfte att förbättra och höja kvaliteten inom äldreomsorgen i Mariestad. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Redovisningen har ingen påverkan ur en ekonomisk dimension. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Redovisningen har ingen påverkan ur en miljömässig dimension. 

Bedömning ur social dimension 

Rapporten redovisar brukarundersökning avseende personer 65 år och äldre 
som bor i ordinärt boende med stöd av hemtjänst eller som bor på särskilt 
boende för äldre (säbo) enligt SOL. Undersökningen är en del i att mäta 
kvaliteten i verksamheten. Detta resultat visar att verksamheterna behöver 
fortsätta att arbeta med kvaliteten i verksamheter och detta görs med 
handlingsplaner utifrån varje verksamhets resultat.   

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Richard Thorell (M) yrkar på att nämnden godkänner 
redovisningen och att arbetsutskottet beslutar att lämna följande uppdrag till 
verksamheten: 

Verksamheten genomför och presenterar en fördjupad analys av 
kvalitetsindikatorerna, framförallt från de särskilda boendena. Särskild vikt ska 
läggas vid den stora differensen gällande bemötande på särskilt boende och i 
hemtjänst samt hur man på ett bättre sätt kan tillhandahålla aktiviteter på 
kommunens särskilda boenden. I samband med analysen ska en åtgärdsplan för 
en ökad kvalitet presenteras. Oaktat om man får hjälp av hemtjänsten eller bor 
på ett särskilt boende ska Mariestads äldre uppleva trygghet och god kvalitet. 
 
Redovisning av uppdraget ska ske i äldre- och omsorgsnämnden i februari 
2023. 
 
Ordförande Richard Thorell (M) tar upp eget yrkande och finner att 
arbetsutskottet beslutar enligt förlaget.       
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av avdelningschef äldreomsorg Selma Bandic,  
2022-10-13 
 

Powerpointpresentation särskilt boende 

Powerpointpresentation hemtjänst      

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
Äldre- och omsorgschef Annelie Åberg 
Avdelningschef äldreomsorg Selma Bandic 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 98                                                   Dnr 2022/00147  

Sammanträdestider för äldre- och omsorgsnämnden och 
socialnämnden 2023 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden beslutar att fastställa datum och tider för äldre- och 
omsorgsnämnden med utskott och socialnämnden med utskott för år 2023 
enligt förslaget.       

Bakgrund 

Inför varje nytt år lämnas förslag till datum och tider för nämndens och dess 
utskotts sammanträden. Från och med år 2023 delas nuvarande socialnämnd i 
två nämnder. Följande datum och tider lämnas för år 2023: 
 
Äldre- och omsorgsnämnden kl. 08:30 
10 januari 
31 januari 
28 februari 
4 april 
9 maj 
30 maj 
20 juni 
12 september 
17 oktober 
28 november 
19 december 
 
Äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott kl. 08:30 
24 januari 
21 februari 
28 mars 
2 maj 
23 maj 
13 juni 
5 september 
10 oktober 
21 november 
12 december 
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Socialnämnden kl. 08:30 
2 januari 
30 januari 
27 februari 
3 april 
8 maj 
29 maj 
19 juni 
11 september 
16 oktober 
27 november 
18 december 
 
Socialnämndens arbetsutskott kl. 08:30 
23 januari 
6 februari (individärenden) 
20 februari 
6 mars (individärenden) 
27 mars 
17 april (individärenden) 
2 maj kl.14:00 (tisdag) 
15 maj (individärenden) 
22 maj 
5 juni (individärenden) 
12 juni 
19 juni kl. 13:00 (individärenden) 
14 augusti (individärenden) 
4 september 
18 september (individärenden) 
9 oktober 
23 oktober (individärenden) 
13 november (individärenden) 
20 november 
4 december (individärenden) 
11 december 
18 december kl. 13:00 (individärenden)      

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av nämndsekreterare Helena Andersson, 2022-11-10       

 

Expedierats till: 
Äldre- och omsorgschef Annelie Åberg 
Socialchef Anitta Into 
Avdelningschef individ och familjeomsorg Camilla Karlsson Andersson 
Avdelningschef funktionsstöd barn och vuxen Anette Karlsson 
Avdelningschef äldreomsorg Selma Bandic 
Biståndschef Agneta Rönnkvist 
Administrativ chef Malena Lundberg  
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 99                                                   Dnr 2022/00005  

Information 

  

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 

Socialnämndens arbetsutskott noterar informationen.      

Bakgrund 

Socialnämndens arbetsutskott informeras om följande: 

- Inspektionen för vård och omsorg kommer på inspektion i december 
avseende särskilt boende. 

- Granskning av PwC inom äldreomsorgen.     

Underlag för beslut 

Muntlig information på sammanträdet.      

 

Expedierats till: 
Äldre- och omsorgschef Annelie Åberg 
Socialchef Anitta Into 
 



 

Socialnämndens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-11-22 

Sida 20 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 100                                                   Dnr 2022/00006  

Uppdrag till socialnämndens verksamheter inkl. genomgång 
av pågående uppdrag 

  

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 

Socialnämndens arbetsutskott går igenom pågående uppdrag. Arbetsutskottet 
har inget ytterligare uppdrag till nämndens verksamheter utöver uppdraget som 
lämnades i samband med ärendet ”Brukarundersökning 2022 äldreomsorg”.       

Bakgrund 

Socialnämndens arbetsutskott går igenom pågående uppdragslista och i 
samband med detta har arbetsutskottet möjlighet att ge nya uppdrag till 
socialnämndens verksamheter.        

Underlag för beslut 

Lista med pågående uppdrag efter arbetsutskottet och nämnd i oktober 2022      

 

Expedierats till: 
Äldre- och omsorgschef Annelie Åberg 
Socialchef Anitta Into 
 


