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§ 101 
 
Sammanträdesdagar 2022 
2021/153 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har tagit fram förslag på sammanträdesdagar 2022, för Socialnämnden 
och dess arbetsutskott. Förslaget innebär samma struktur som föregående år, men har 
justerats utifrån kommunens budget- och  uppföljningsprocesser. Av underlaget 
framgår även vissa planerade datum för Förvaltningssamverkan med fackliga 
organisationer. 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 
 
att föreslå Socialnämnden att sammanträda 18 januari, 15 februari, 15 mars, 19 april, 17 
maj, 21 juni, 16 augusti, 20 september, 25 oktober, 15 november och 13 december samt 
att Socialnämndens arbetsutskott sammanträder 11 januari, 8 februari, 8 och 29 mars, 5 
april, 10 maj, 14 juni, 9 augusti, 13 och 27 september, 11 oktober, 8 november samt 6 
december. 
 
 
Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
Förvaltningschefen
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§ 102 
 
Granskning av kommunens hantering av Covid-19 med fokus på 
äldreomsorgen 
2021/150 
 
Sammanfattning 
Revisionen har granskat socialnämndens arbete inom ramen för äldreomsorgen, 
gällande situationen kopplad till pandemin Covid-19. Bedömningen från revisionen är 
att nämnden i huvudsak hanterat situationen på ett ändamålsenligt sätt utifrån sitt 
ansvar, bland annat genom att säkerställa tillgång till skyddsmateriel och genom olika 
åtgärder för att säkerställa arbetsmiljö och bemanning. 
Revisionen riktar inga rekommendationer till socialnämnden med anledning av sin 
granskning. 
Socialnämnden konstaterar att det finns en krisorganisation förberedd, men att det finns 
anledning att se över den med viss regelbundenhet för att säkerställa att planeringen är 
uppdaterad. 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
 
att instämma i revisionens slutsatser efter genomförd granskning. 
 
 
Beslutet skickas till 
Socialnämnden
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§ 103 
 
Övrigt 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschefen uppdaterar den information om hemtjänsten som lämnades vid 
socialnämndens sammanträde. 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 
 
att löpande information lämnas vid socialnämndens sammanträden. 
 
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschefen
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