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§ 26

Ändring av delegeringsordning
2022/32
Sammanfattning
Socialnämnden antog med § 54/2021 en reviderad delegeringsordning. Mot bakgrund av
den ryska invasionen av Ukraina har behovet av att reglera beslutsfattande enligt 3 a § 2
och 3 stycket LMA (lag om mottagande av asylsökande) aktualiserats. Situationen
påminner om den som föreligger vid ansökan om ekonomiskt bistånd, beslut enligt
aktuell paragraf föreslås därför delegeras till socialsekreterare.
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att delegeringsordningen revideras enligt förvaltningens förslag.
Beslutet skickas till
Socialnämnden

Utdragsbestyrkande
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§ 27

Ej verkställda beslut 2022
2022/36
Sammanfattning
Socialnämnden har att redovisa till IVO när beslut inte har verkställts inom tre
månader. Under första kvartalet 2022 har följande beslut redovisats:
Vård och omsorg SoL
Särskilt boende
född 1932 väntat sedan 2021-11-01
Särskilt boende
född 1935 väntat sedan 2021-09-03
Vård och omsorg LSS
Inga redovisade beslut som ej verkställts inom tre månader.
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att notera informationen
Beslutet skickas till
Socialnämnden

Utdragsbestyrkande
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§ 28

Ekonomisk rapport och prognos mars 2022
2022/25
Sammanfattning
Ekonom Anders Ferm redovisar muntligt aktuell ekonomisk situation. Prognosen efter
mars pekar på en något försämrad utveckling vad gäller försörjningsstöd, vilket leder till
ett totalt beräknat underskott om 4 mnkr på årsbasis. Det innebär att den ramhöjning
nämnden erhållit inte är tillräcklig för att täcka de behov som nämnden redan tidigare
uppmärksammat. Elkostnader, drivmedelskostnader och matpriser, som stigit bl.a. till
följd av utvecklingen i omvärlden, täcks inte i tillräcklig grad med de nivåer
försörjningsstödet ligger på. Antalet ärenden inom försörjningsstöd har ökat.
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att notera informationen samt
att uppmärksamma kommunstyrelsen på att nämndens ram inte är tillräcklig för att täcka
behoven.
Beslutet skickas till
Socialnämnden

Utdragsbestyrkande
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