
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2020-08-26

Justerare Utdragsbestyrkande

Tid och plats onsdagen den 26 augusti 2020, kl. 09:00 till 10:40 i Studion 
konserthuset.

Beslutande

Ledamöter Ulf Genitz (C)
Helen Bender (M)
Carl-Axel Olsson (C)
Fredrik Pettersson (S)
Jan Erlandsson (S)
Hannyah Jörntoft (SD)
Susanne Lundgren (HVKB)

Tjänstgörande ersättare Kathrin Milas (L) ersätter Leif Sandberg (M)
Mimmie Köpsén (SD) ersätter Toril Korsvik Jevås (S) 

Övriga närvarande

Övriga Ylva Morén Socialchef
Ardian Isufi Utredningssekreterare
Emelia Runeberg Kanslichef
Viveka Johansson Enhetschef §§ 61, 63
Monica Hagel Biståndshandläggare § 61
Mikael Johansson Färdtjänsthandläggare §§ 61, 63
Jonas Bredenberg Ekonomichef § 61
Catharina Holm Avgiftshandläggare § 61
Björn Salgren Enhetschef § 61
Jessica Bredenberg IFO-chef §§ 61-62
Christopher Runeberg Kommunjurist § 71

Utses att justera Fredrik Pettersson

Justeringens plats och tid Kommunhuset 2020-08-27, kl. 11:00.

Justerade paragrafer §§ 61-72
Underskrifter

Sekreterare
________________________
Ardian Isufi

Ordförande
________________________
Ulf Gentiz

Justerare
________________________
Fredrik Pettersson
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Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll

Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.

Beslutsinstans Socialnämnden

Protokoll från sammanträde 2020-08-26

Datum då protokollet justerades 2020-08-27

Datum då tillkännagivandet 
publiceras

2020-08-27

Datum då publiceringen av 
tillkännagivandet upphör

2020-09-19

Förvaringsplats för protokollet Närarkiv kansliavdelningen

Underskrift

________________________
Ardian Isufi
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Ärendelista

§ 61 Redogörelse delegationsbeslut 4
§ 62 Remiss länsgemensamt  inriktningsdokument 

organisatoriskt integrerat arbete med personer med 
psykisk ohälsa, missbruk och beroende

SN 2020/70 5

§ 63 Färdtjänstreglemente SN 2020/64 6 - 7
§ 64 Revidering delegationsordning augusti 2020 SN 2020/76 8 - 9
§ 65 Remiss förslag överenskommelse med VG regionen ang 

in -och utskrivning inom hälso- och sjukvården
SN 2020/69 10 - 11

§ 66 Medelstilldelning 2021 – Samordningsförbundet Västra 
Skaraborg

SN 2020/77 12

§ 67 Anmälan delegationsbeslut SN 2020/28 13 - 16
§ 68 Urval av delegationsbeslut SN 2020/88 17
§ 69 Aktuellt från förvaltningen 18
§ 70 Information från kommunala råd 19
§ 71 Reglemente Socialnämnden SN 2020/55 20
§ 72 Övrigt 21
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Sammanträdesdatum
2020-08-26

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 61 Dnr 

Redogörelse delegationsbeslut

Socialnämndens beslut
Socialnämnden har tagit del av och godkänner redogörelserna av nedan utvalda och förtecknade 
delegationsbeslut.

Sammanfattning av ärendet
Avgiftshandläggare Katharina Holm redogör följande delegationsbeslut:

Mars D20-916

April D20-997

Juni D20-1100

Juli D20-1173

Ekonomichef Jonas Bredenberg redogör följande delegationsbeslut:

April E20-12

Enhetschef Björn Salgren redogör för följande delegationsbeslut:

Mars B20-1142

April B20-1677

Biståndshandläggare Monica Hagel och enhetschef Viveka Johansson redogör för följande 
delegationsbeslut:

Mars A20-560 

April A20-856

Bostadsanpassare Mikael Johansson redogör för följande delegationsbeslut:

April C20-64

April F20-31
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§ 62 Dnr SN 2020/70

Remiss länsgemensamt  inriktningsdokument organisatoriskt 
integrerat arbete med personer med psykisk ohälsa, missbruk och 
beroende

Socialnämndens beslut
Socialnämnden hemställer hos kommunfullmäktige att anta inriktningsdokument organiserat 
arbete för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende, i enlighet med rekommendation 
från direktionen Skaraborgs kommunalförbund.

Sammanfattning av ärendet
En remiss har inkommit till socialnämnden från kommunstyrelsen, för yttrande senast 2020-08-
31, avseende Inriktningsdokument organiserat integrerat arbete för personer med psykisk 
ohälsa, missbruk och beroende.  Uppdraget att ta fram förslag till ett länsgemensamt 
inriktningsdokument är kopplat till handlingsplan psykiskt hälsa. Verksamheter som omfattas är 
primär- och specialistvård, socialtjänst och andra kommunala verksamheter. Vid behov kan 
andra huvudmän bjudas in i samverkansavtalet. 

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse, dokumentid 101995
- Förslag länsgemensamt Inriktningsdokument organiserat integrerat arbete för personer 

med psykisk ohälsa, missbruk och beroende, handlingsid 2020.144
- Direktionens beslut, § 28, 2020-05-08, handlingsid 2020.121
- Beslut SNAU § 126b

Beslutet ska skickas till
- Kommunstyrelsen 
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§ 63 Dnr SN 2020/64

Färdtjänstreglemente

Socialnämndens beslut
Socialnämnden hemställer hos kommunfullmäktige att anta förslag till Färdtjänstreglemente, 
Skaraborg. 

Sammanfattning av ärendet
En remiss har inkommit från kommunstyrelsen till socialnämnden avseende gemensamt 
Färdtjänstreglemente, Skaraborg. Socialnämndens yttrande skickas direkt till kansliavdelningen 
för diarieföring senast 31 augusti och kommer att behandlas på kommunstyrelsens arbetsutskotts 
sammanträde den 23 september 2020. 

Under 2019/2020 har förslag till nya styrande dokument för Färdtjänst i Skaraborg tagits fram. 
Praktiskt har arbetet genomförts i nätverket med färdtjänsthandläggare i Skaraborgs kommuner. 
En mindre arbetsgrupp bestående av några färdtjänsthandläggare och chefer, har sammankallats 
av Skaraborgs Kommunalförbund för att  arbeta med inriktning, underlag och beredning av 
beslutsförslag till Skaraborgs direktion/DKR (Delregionalt Kollektivtrafikråd). 
Kommunerna i Skaraborg har ett gemensamt färdtjänstreglemente, respektive kommun beslutar 
dock individuellt om färdtjänstreglemente. 

Behov av nya styrande dokument uppkom då den allmänna kollektivtrafiken kommer att 
förändras beträffande zoner och taxor. För den som åker med färdtjänst skulle kollektivtrafikens 
nya zonindelning medföra att alla resor, inom en och samma zon, skulle kosta lika mycket 
oavsett resans längd. Erfarenhetsmässigt gör de flesta färdtjänstresenärer korta resor, vilket 
skulle medföra dyrare resor. Förslaget från Skaraborgs Direktion/DKR är att färdtjänsten 
behåller nuvarande zonindelning inom Västra Götalandsregionen, ett baspris, inledningsvis 60 
kronor per zon, vilket räknas upp utifrån antalet zoner som passeras. Det blir alltså dyrare ju 
längre resa som företas.  Vidare föreslås att färdtjänstområdet ska innefatta Västra Götalands län 
samt de angränsande kommunerna Askersund, Habo, Kristinehamn, Laxå och Mullsjö. För 
färdtjänstresor utanför färdtjänstområdet krävs speciellt tillstånd från kommunens 
färdtjänsthandläggare.  

8 maj 2020 lyftes förslaget till nytt Färdtjänstreglemente för Skaraborg vid Skaraborgs 
direktion/DKR  som beslutade att: 

 rekommendera Skaraborgs kommuner att anta förslag till gemensamt 
Färdtjänstreglemente för Skaraborg. 

 beslutet skall följas upp efter ett år.
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 uppdra åt Färdtjänsthandläggarna att ta fram ett gemensamt Trafikförsörjningsprogram 
för Färdtjänst i Skaraborg. Detta lyfts vid Direktionsmöte 11 september 2020, då också 
redovisning ifrån möten med Brukarorganisationer redovisas. 

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse, dokumentid 100511
- Beslut, Skaraborgs direktion/DKR, handlingsid 2020.140
- Förslag till färdtjänstreglemente, handlingsid 2020.141
- Beslut SNAU § 127b

Beslutet ska skickas till
- Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
2020-08-26

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 64 Dnr SN 2020/76

Revidering delegationsordning augusti 2020

Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar att anta kompletterad delegationsordning för socialnämnden 

enligt nedanstående. 
7.20 Beslut om att, hos 

förvaltningsrätten, ansöka om 
utreseförbud för den unge.

31 b § LVU SNAU

7.21 Beslut om tillfälligt utreseförbud 
när arbetsutskottets beslut inte kan 
avvaktas. 

31 d § LVU SNAU

SN`s ordf. 1:e el 
2:e vice ordf.

Kompletterande beslutsrätt

7.22 Beslut om tillfälligt undantag från 
ett utreseförbud.

31 i § LVU SNAU Får endast fattas om det inte 
finns någon risk för att den unge 
förs utomlands eller lämnar 
Sverige eller under resan förs 
eller beger sig till ett annat land i 
syfte att ingå äktenskap eller en 
äktenskapsliknande förbindelse 
eller  könsstympas.

2. Kompletterad delegationsordning gäller från och med 2020-09-01.

Sammanfattning av ärendet
Behov av att komplettera socialnämndens delegationsordning med tre nya punkter, har 
uppkommit mot bakgrund av förändringar i lagen om vård av unga (LVU) och socialtjänstlagen 
(SoL). Förändringarna i LVU består av nya paragrafer angående utreseförbud, 31a-31i §§. Mot 
bakgrund av införandet av nya paragrafer i LVU har SoL 10 kap 4 § kompletterats vad gäller 
socialnämndens möjligheter att delegera beslutsrätt, angående 31b, 31d och 31i §§, till 
socialnämndens arbetsutskott. Ovannämnda förändringar i LVU och SoL gäller från och med 
2020-07-01. Kompletterad delegationsordning föreslås gälla från och med 2020-09-01. 

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse
- Beslut SNAU § 128b
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Beslutet ska skickas till
- Författningssamlingen
- Utvecklare/utredare
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2020-08-26

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 65 Dnr SN 2020/69

Remiss förslag överenskommelse med VG regionen ang in -och 
utskrivning inom hälso- och sjukvården

Socialnämndens beslut
Socialnämnden hemställer hos kommunfullmäktige att godkänna föreslagen förlängning av 
Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och VGR om samverkan vid in- och 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 

Enligt nedanstående gäller förlängningen från och med 2020-11-30  till och med 2021-12-31. 

Sammanfattning av ärendet
En remiss har inkommit till socialnämnden från kommunstyrelsen för yttrande senast 2020-08-
31, avseende förlängning av Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och VGR om 
samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Överenskommelsen träffades 
mot bakgrund av lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård. 
Överenskommelsen gäller från 2018-09-25 till 2020-11-30. Inför ställningstagande om ny 
överenskommelse, efter 2020-11-30, ska överenskommelsen under 2020 utvärderas i sin helhet 
såväl vad gäller reglering av betalansvaret som in- och utskrivningsprocessen. Genomförd 
utvärdering ska ligga till grund för dialog om eventuella förändringar. 
Beträffande psykiatrin har en successiv nedtrappning av betalningsansvarsdagar skett under 
perioden 2018-09-25 – 2020-03-30. Från och med 2020-04-01 gäller samma överenskommelse 
inom psykiatrin som inom somatiken. För att överenskommelsen ska kunna utvärderas i sin 
helhet finns mot bakgrund av ovanstående, behov att förlänga den.
Det politiska samrådsorganet SRO och VästKoms styrelse ställer sig bakom att förlänga 
överenskommelsen till och med 2021-12-31.
Direktionen, Skaraborgs kommunalförbund beslutade på sammanträde 2020-05-08 att:

 förlänga Överenskommelsen mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård till och med 2021-12-31

 rekommendera kommunerna att ta beslut om förlängning av överenskommelsen. 
Socialnämnden noterar vikten av att överenskommelsens utvärderas i sin helhet och ställer sig 
positiv till att överenskommelsen förlängs fram till 2021-12-31.
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Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse, dokumentid 101838
- Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och västra Götalandsregionen, 

händelseid 2020.118
- Direktionens beslut § 29, 2020-05-08, händelseid 2020.119
- Beslut SNAU § 129b

Beslutet ska skickas till
- Kommunstyrelsen 
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§ 66 Dnr SN 2020/77

Medelstilldelning 2021 – Samordningsförbundet Västra Skaraborg

Socialnämndens beslut
Socialnämnden hemställer hos kommunfullmäktige att godkänna medelstilldelning avseende 
Samordningsförbundet Skaraborg, i enlighet med belopp som räknats ut för att matcha statens 
tilldelning för 2021. För Vara kommuns del, 290 904 kronor.

Sammanfattning av ärendet
En remiss har inkommit till socialnämnden från kommunstyrelsen gällande medelstilldelning 
Samordningsförbundet Skaraborg för år 2021. Socialnämndens yttrande över remissen ska 
lämnas till  kansliet senast 2020-08-31.

I samband med beslut om samgående till ett gemensamt förbund i Skaraborg har också en 
fördelningsnyckel mellan kommunernas fördelning antagits som bygger på kommuninvånare 
20–64 år i respektive kommun. 
Staten har skickat ut ett preliminärt besked om medel för 2021, vilket genererar fördelning enligt 
tabell i bilaga ”Information om äskande av medel för verksamhetsåret 2021 ”.

Samordningsförbundet förutsätter att varje part godkänner tabellens uträknade belopp för att 
matcha statens tilldelning 2021. 

För Vara kommuns del framgår av tabellen att det preliminära beloppet för nästkommande år 
uppgår till 266 424 kronor, plus en eventuell utökning med 24 489 kronor, sammanlagt 290 904 
kronor. 

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse, dokumentid 101948
- Information om äskande av medel för verksamhetsåret 2021, händelseid 2020.147
- Förtydligande av processen medelstilldelning, händelseid 2020.145
- Beslut SNAU § 130b

Beslutet ska skickas till
- Kommunstyrelsen
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§ 67 Dnr SN 2020/28

Anmälan delegationsbeslut

Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av nedan förtecknade delegeringsbeslut.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har genom sin delegeringsordning, antagen av socialnämnden, överlåtit viss del 
av sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän. Samtliga beslut som fattas med stöd 
av delegering – även vidaredelegering – skall anmälas till socialnämnden. Nedanstående beslut 
anmäls:

Beslut fattade av biståndshandläggare äldreomsorg och OF
A20/1078-1261 (juni)
A20/1262-1368 (juli)

Beslut fattade av Individ- och familjeomsorg
B20/2314-2811 (juni)
B20/2812-3253 (juli)

Beslut fattade av Färdtjänsthandläggare
C20/71-75 (juni)
C20/76-79 (juli)

Beslut fattade av avgiftshandläggare inom äldre- och handikappomsorgen
D20/1085-1154 (juni)
D20/1155-1187 (juli)

Beslut fattade Bostadsanpassningshandläggare
F20/53-69 (juni)
F20/70-77 (juli)

Beslut fattade av socialnämndens arbetsutskott.

127 Anmälan ordförandebeslut

128 Familjehem

129 Uppföljning av vården för unga över 18 år vid familjehemsplacering

130 Familjehem i form av privatplacering

131 Övervägande enligt 6 kap 8 § första st SoL och övervägande vårdnadsöverflytt enligt 6 kap 8 § andra st SoL

132 Övervägande enligt 6 kap 8 § första st SoL och övervägande vårdnadsöverflytt enligt 6 kap 8 § andra st SoL
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133 Övervägande enligt 6 kap 8 § SoL

134 Övervägande enligt 6 kap 8 § SoL

135 Fortsatt placering behandlingshem

136 Ansökan bostad med särskild service för barn och ungdomar

137 Information om lex Sarahutredning

143 Ansökan om vård enligt LVU hos förvaltningsrätten

144 Ansökan om vård enligt LVU hos förvaltningsrätten

145 Ansökan om bostad med särskild service enligt LSS

146 Ansökan om bostad med särskild service enligt LSS

147 Information om beslut från IVO dnr 8.8.1-15229/2019-7

148 Information om beslut från IVO dnr 8.8.1-15228/2019-7

149 Information om dom från förvaltningsrätten

150 Yttrande till kammarrätten

151 Rapport lex Sarah 14 kap 3 § SoL

153 Ansökan om behandlingshem enligt 4 kap 1 § SoL

154 Ansökan om boende med särskild service för vuxna

155 Övervägande enligt 13 § första stycket LVU och övervägande ifråga om vårdnadsöverflyttning enligt 13 § 
tredje stycket LVU

156 Övervägande enligt 13 § första stycket LVU och övervägande ifråga om vårdnadsöverflyttning enligt 13 § 
tredje stycket LVU

157 Övervägande enligt 6 kap 8 § SoL

158 Medgivande familjehem

159 Övervägande enligt 13 § första stycket LVU

160 Ersättning för förlorad arbetsinkomst

161 Omprövning av vård enligt LVU

162 Omprövning av vård enligt LVU

163 Anmälan ordförandebeslut

164 Övervägande enligt 6 kap 8 § SoL
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165 Ansökan bistånd i form av ansvarsförbindelse

166 Ansökan om bistånd i form av ansvarsförbindelse

167 Information om dom från förvaltningsrätten

168 Information om dom från förvaltningsrätten

169 Information om dom från förvaltningsrätten

170 Avrapportering gällande ärende lex Sarah 14 kap 3 § SoL dnr 2019/18A

171 Information om lex Sarah utredning dnr 2020/24A

174 Placering i familjehem

175 Placering i familjehem

176 Placering i familjehem

177 Ersättning för förlorad arbetsinkomst

178 Medgivande att i sitt hem mottaga barn för stadigvarande vård och fostran

179 Bostad med särskild service för barn och unga enligt LSS

180 Ansökan om internat med förstärkt boendestöd

181 Bostad med särskild service för barn och ungdomar

182 Ansökan om fortsatt vård enligt LVU

183 Anmälan ordförandebeslut

184 Övervägande enligt 6 kap 8 § SoL

185 Övervägande enligt 6 kap 8 § SoL

186 Övervägande enligt 6 kap 8 § SoL

187 Jourfamiljehem

188 Familjehemsplacering

189 Familjehemsplacering

190 Information om dom från förvaltningsrätten

191 Anmälan ordförandebeslut

192 Anmälan ordförandebeslut

196 b Övervägande enligt 6 kap 8 § SoL

197 b Anmälan ordförandebeslut
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198 Övervägande enligt 6 kap 8 § SoL

199 Ansökan om bostad med särskild service enligt 9 § 9 LSS

200 Ansökan om fortsatt institutionsplacering enligt 4 kap 1 § SoL

201 Information dom från förvaltningsrätten

202 Medgivande enligt 6 kap 3 a § Föräldrabalken

203 Anmälan ordförandebeslut

204 Förlängd placering på behandlingshem

205 Information om dom från förvaltningsrätten

208 Medgivande familjehem

209 Ersättning för förlorad arbetsinkomst

210 Medgivande familjehem

211 Övervägande enligt 2 § Lagen om vård av unga (LVU)

212 Övervägande enligt 2 § Lagen om vård av unga (LVU)

213 Information från Kammarrätten

214 Information om beviljande av akut ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 2 § Socialtjänstlagen (SoL)

117 b Övervägande enligt 13 § första stycket Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

118 b Övervägande enligt 13 § första stycket Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

119 b Övervägande enligt 13 § första stycket Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt 
övervägande enligt 6 kap 8 § andra stycket Socialtjänstlagen (SoL) i fråga om vårdnadsöverflytt

120 b Övervägande enligt 13 § första stycket Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt 
övervägande enligt 6 kap 8 § andra stycket Socialtjänstlagen (SoL) i fråga om vårdnadsöverflytt

121 b Beslut enligt 9 § punkt 8 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) avseende bevilja 
bostad med särskild service för barn och ungdomar

122 b Information från förvaltningsrätten

123 b Information från IVO

124 b Information från förvaltningsrätten

125 b Bevilja bistånd i form av skyddsplacering enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL)
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§ 68 Dnr SN 2020/88

Urval av delegationsbeslut

Socialnämndens beslut
Vid socialnämndens sammanträde ska beslut SNAU § 154 redogöras

Sammanfattning av ärendet
Jan Erlandsson (S) genomför urval ur, av arbetsutskottet, fattade delegationsbeslut att redovisa 
på kommande nämndsmöte.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

Sammanträdesdatum
2020-08-26

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 69 Dnr 

Aktuellt från förvaltningen

Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av informationen från förvaltningen och lägger ärendet till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Socialchef Ylva Morén lämnar information till socialnämnden gällande:

- Lägesrapportering från förvaltningen om Covid-19. 
o Två brukare har tidigare smittats, men har tillfrisknat och ingen ytterligare 

smittspridning.
o Alla medarbetare erbjuds att testa sig innan återgång i arbete.
o Personal som testar sig har varit hemma tills de fått provsvar.
o Uppbyggnad av skyddsutrustningslager pågår.
o Kostnader för Covid-19 särredovisas för att få statlig ersättning.

- Arbetslösheten i kommunen kopplat till ökat tryck på försörjningsstöd.
o Arbetsmarknadsenheten arbetar aktivt för att stötta människor och skapa 

sysselsättning.

- Förvaltningen har köpt in en symbolisk gåva till vårdnära personal för dess arbetsinsatser 
under Covid-19.

- Dom gällande anställd på socialförvaltningen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

Sammanträdesdatum
2020-08-26

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 70 Dnr 

Information från kommunala råd

Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av informationen från ordförande Ulf Genitz (C) och lägger ärendet till 
handlingarna

Sammanfattning av ärendet
Ordförande Ulf Genitz (C) informerar Socialnämnden om KPR-sammanträdet från 2020-08-25.

- Ledamöterna tog del av information kring Covid-19 och hur förvaltningen hanterar 
pandemin. Informationen var välbehövlig och ytterligare information och 
lägesuppdateringar kommer att hållas i kommande KPR-sammanträden.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

Sammanträdesdatum
2020-08-26

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 71 Dnr SN 2020/55

Reglemente Socialnämnden

Socialnämndens beslut
Socialnämnden hemställer hos Kommunfullmäktige att besluta:

- anta nytt reglemente för socialnämnden från och med att kommunfullmäktiges beslut 
vinner laga kraft.

- ändra i kommunstyrelsens reglemente genom att ta bort formuleringen 
”arbetslöshetsnämnd och” från 6 §. Kommunfullmäktige påminner om att 
kommunstyrelsen är alltjämt ansvarig för att samordna sysselsättnings- och 
näringslivsfrågor enligt 2 §.

Sammanfattning av ärendet
Efter att det har uppmärksammats att socialnämndens reglemente behövde uppdateras har ett nytt 
förslag arbetats fram. I och med förslaget föreslås att ansvaret för att vara kommunens 
arbetslöshetsnämnd flyttas från kommunstyrelsen till socialnämnden, då utförandet av dessa 
uppgifter redan sköts av kommunens arbetsmarknadsenhet, som tillhör socialnämndens 
förvaltning. I övrigt avses inte några förändringar i sak av socialnämndens ansvarsområden, utan 
det handlar i första hand om förtydliganden av det ansvar som nämnden redan har idag.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse, dokumentid  101151
- Socialnämndens reglemente, dokumentid 100854
- Beslut SNAU § 131b

Beslutet ska skickas till
- Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

Sammanträdesdatum
2020-08-26

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 72 Dnr 

Övrigt

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att ordinarie ledamöter ges möjlighet att delta på Divos Expos digitala 
mässa den 29-30 september.

Sammanfattning av ärendet
Ordförande Ulf Genitz (C) informerar om inbjudan från Divos Expo.
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