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§ 104 Godkännande av föredragningslista 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

• Nämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till föredragningslista. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande föreslår nämnden att besluta godkänna upprättat förslag till föredragningslista. 
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§ 107 Beslut uppföljning av framtagna åtgärder för 
år 2021-2022 och uppföljning av social- och 
omvårdnadsnämndens arbete med intern kontroll 
under år 2021-2022 
SON 2022/223 

Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att godkänna uppföljningen av framtagna åtgärder för 2021/2022 
• Nämnden beslutar att godkänna uppföljningen av social– och omvårdnadsnämndens 

arbete med intern kontroll för 2021/2022 
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunens riktlinje gällande intern kontroll ska varje nämnd i samband med att den interna 
kontrollplanen antas för perioden 2022/2023 redovisa en uppföljning av de framtagna åtgärderna 
samt göra en uppföljning av nämndens arbete med Intern kontroll för perioden 2021/2022.  

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att godkänna uppföljningen av framtagna 

åtgärder för 2021/2022 
- Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att godkänna uppföljningen av social– och 

omvårdnadsnämndens arbete med intern kontroll för 2021/2022 
 

Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2022/209, ”Beslut uppföljning av 

framtagna åtgärder för år 2021-2022 och uppföljning av social- och omvårdnadsnämndens 
arbete med intern kontroll under år 2021-2022”, 2022-11-08. 

 Tjänsteskrivelse, ”Uppföljning av åtgärder och nämndens arbete med intern kontroll 
2021/2022”, socialt ansvarig samordnare Maria Wänerstig, 2022-10-21 

 Uppföljning av åtgärder och nämndens arbete med intern kontroll 2021/2022 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Kommunrevisorerna 
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§ 108 Beslut om intern kontrollplan för social- och 
omvårdnadsnämnden för år 2022/2023 
SON 2022/222 

Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att anta förslag till upprättad intern kontrollplan för 2022/2023 

 
Sammanfattning av ärendet 
I enlighet med kommunens reglemente för intern kontroll ska nämnden årligen upprätta en intern 
kontrollplan som baseras på riskanalyser gjorda ute på förvaltningarna. Nämnden är ytterst 
ansvarig för att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett 
ändamålsenligt sätt samt att lagar och regler efterföljs. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att anta förslag till upprättad intern kontrollplan 

för 2022/2023 
 

Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2022/210 ”Beslut om intern 

kontrollplan för social- och omvårdnadsnämnden för år 2022/2023”, 2022-11-08 
 Tjänsteskrivelse, Intern kontrollplan 2022/2023”, socialt ansvarig samordnare Maria 

Wänerstig, 2022-10-21 
 Intern kontrollplan för social- och omvårdnadsnämnden 2022/2023 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Kommunrevisorerna 
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§ 109 Beslut om riktlinje för användning av 
sänggrind 
SON 2022/231 

Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
- Nämnden beslutar att anta revidering av riktlinje för användning av sänggrind 

Sammanfattning av ärendet 
Användande av sänggrind kan ge vissa patienter ett gott skydd medan de kan vara direkt olämpliga 
för andra, till exempel patienter med förvirring eller demenssjukdom i kombination med ett 
riskfyllt beteende.  

Det är viktigt att ett beslut om sänggrind alltid bygger på en individuell analys av behov, eventuella 
risker samt reflektion kring alternativa lösningar. 

Det är från vårdgivarens sida alltid viktigt att bedöma och se till syftet med sänggrind. Syftet med 
sänggrind ska vara att stödja, underlätta eller aktivera patienten. Det kan till exempel vara i form 
av ökad trygghet vid sömn eller som lägesändringar och uppresningshjälpmedel. Är syftet däremot 
att begränsa patientens rörlighet eller att hålla kvar personen i sängen handlar det i stället om en 
begränsningsåtgärd, vilket enligt Socialstyrelsen saknar lagstöd. 

Riktlinje för sänggrind ger konkret stöd och anger ramar samt sätter gränser för när sänggrind kan 
vara aktuellt att användas. 

Den tidigare riktlinjen har reviderats och anpassats till styrande författningar och dokument. 

Enligt Tidaholms kommuns styrdokument för riktlinje antas riktlinjer antas riktlinjer av ansvarig 
nämnd, därav ärende till Social- och omvårdnadsnämnd för beslut och antagande. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att anta revidering av riktlinje för användning av 

sänggrind 

Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2022/203, ”Beslut om riktlinje 

för användning av sänggrind”, 2022-11-08 
 Tjänsteskrivelse, ”Riktlinje för användning av sänggrind”, medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Maud Joelsson, 2022-10-26 
 Riktlinje för användning av sänggrind 
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§ 110 Beslut om riktlinje Informationshantering och 
journalföring inom hälso- och sjukvården 
SON 2022/232 

Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att anta riktlinje för informationshantering och journalföring inom 

hälso- och sjukvården i Tidaholms kommun.  

Sammanfattning av ärendet 
Hälso- och sjukvårdsverksamheten är mycket informationsintensiv, det vill säga stora mängder 
information är i omlopp på olika sätt och ofta är många personer inblandade i den enskilde 
patientens vård. 

För att upprätthålla kvalitet och säkerhet vid informationshantering och journalföring har 
en arbetsgrupp av medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Skaraborg skapat den för 
Skaraborgs kommuner gemensamma riktlinjen. Medicinskt ansvariga sjuksköterskor i 
Skaraborgs kommuner har sedan gemensamt varit delaktiga och antagit dokumentet. 

Riktlinjen ger konkret stöd och anger ramar samt sätter gränser för informationshantering och 
journalföring inom hälso- och sjukvården i Tidaholms kommun. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att anta riktlinje för informationshantering och 

journalföring inom hälso- och sjukvården i Tidaholms kommun.  

Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2022/204, ”Beslut om riktlinje 

Informationshantering och journalföring inom hälso- och sjukvården”, 2022-11-08 
 Tjänsteskrivelse, ”Riktlinje för informationshantering och journalföring inom hälso- och 

sjukvården i Tidaholms kommun”, medicinskt ansvarig sjuksköterska Maud Joelsson, 
2022-10-25. 

 Riktlinje för informationshantering och journalföring inom hälso- och sjukvården i 
Tidaholms kommun 
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§ 111 Beslut om riktlinje för hälso- och 
sjukvårdsuppgifter samt delegering i Tidaholms 
kommun 
SON 2022/233 

Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att anta revidering av riktlinje för hälso- och sjukvårdsuppgifter samt 

delegering i Tidaholms kommun.  

Sammanfattning av ärendet 
Social- och omvårdnadsförvaltningen ansvarar för kommunal hälso- och sjukvårdsinsatser för de 
som bor i ordinärt boende eller vistas på särskilt anpassat boende, kort- och växelvård, 
dagverksamhet och daglig verksamhet. 

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar regleras i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 2017:30 och 
bygger till vissa delar på biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) 2001:453 och beviljade 
insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 1993:387. I Västra 
Götaland finns ett avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan de 49 kommunerna och 
Västra Götalandsregionen. Av avtalet framgår att kommunen ska erbjuda en god hälso- och 
sjukvård till personer med beslut om särskilt boende, bostad med särskild service samt under 
vistelsetiden till personer med beslut om dagverksamhet (SoL) samt i daglig verksamhet (LSS). 

Enligt HSL kap. 11 ska det i den kommunala hälso- och sjukvården finnas en eller flera medicinskt 
ansvariga sjuksköterskor (MAS). MAS ansvarar bland annat för beslut om att delegera ansvar för 
vårduppgifter är förenliga med säkerhet för patienterna. 

Enligt Tidaholms kommuns styrdokument för riktlinje antas riktlinjer av ansvarig nämnd, därav 
som ärende till social- och omvårdnadsnämnden för beslut om antagande av reviderad riktlinje. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att anta revidering av riktlinje för hälso- och 

sjukvårdsuppgifter samt delegering i Tidaholms kommun.  

Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2022/205, ”Beslut om riktlinje 

för hälso- och sjukvårdsuppgifter samt delegering i Tidaholms kommun”, 2022-11-08 
 Tjänsteskrivelse, ”Riktlinje för hälso- och sjukvårdsuppgifter samt delegering i Tidaholms 

kommun”, medicinskt ansvarig sjuksköterska Maud Joelsson, 2022-10-15 
 Riktlinje för hälso- och sjukvårdsuppgifter samt delegering i Tidaholms kommun 
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§ 112 Beslut om uppföljning av helårsprognos för 
social- och omvårdnadsnämnden avseende januari-
oktober år 2022 
SON 2022/21 

Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att godkänna upprättad månadsrapport. 
• Nämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att vidta åtgärder för att nå en budget i 

balans. 

Sammanfattning av ärendet 
Månadsrapport efter oktober 2022 samt helårsprognos för år 2022. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att godkänna upprättad månadsrapport. 
- Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att uppdra åt förvaltningen att vidta åtgärder 

för att nå en budget i balans. 

Beslutsunderlag 
✓ Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2022/207, ”Beslut om 

uppföljning av helårsprognos för social- och omvårdnadsnämnden avseende januari-
oktober år 2022”, 2022-11-08 

✓ Tjänsteskrivelse, ”månadsrapport oktober 2022”, förvaltningsekonom Ola Pettersson, 
2022-11-02 

✓ Månadsrapport oktober 2022, Social- och omvårdnadsnämnden 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 113 Beslut om uppdrag till förvaltningen - 
Förstudie nya gruppboende LSS 
SON 2022/221 

Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en förstudie till nya LSS 

gruppboende i Tidaholms kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen ser tydligt ett ökat behov av LSS gruppboende i kommunen. Fler beslut om LSS 
gruppboende har fattats. Vid verkställelse av dessa beslut ökar nu antal platser på LSS 
gruppboende som kommunen köper externt. Förvaltningen ser driftsekonomiska fördelar med att 
kunna erbjuda platser i egen regi. Det finns också önskemål från boende att kunna flytta till och bo 
på hemorten. 

Förvaltningen behöver ett uppdrag från nämnden för att kunna driva frågan vidare. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår nämnden ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en förstudie till 

nya LSS gruppboende i Tidaholms kommun. 

Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut, ”Beslut om uppdrag till 

förvaltningen - Förstudie nya gruppboenden LSS”, 2022-11-08 
 Tjänsteskrivelse ”Nytt gruppboende LSS”, Åsa Alvner, socialchef, 2022-10-28 
 Tjänsteskrivelse ”Översyn LSS”, nämndsekreterare Henrik Lennartsson, enhetschef Linda 

Olsen och enhetschef Katarina Lennartsson, 2022-10-31 

Sändlista 
Ekonomichef 
Samhällsbyggnadschef 

13



Sammanträdesprotokoll 
Social- och omvårdnadsnämnden, 2022-11-22 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 114 Beslut om återrapportering revisorernas 
granskning av äldreomsorgen 
SON 2022/229 

Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
• Nämnden besluta att godkänna redovisningen och skicka den till revisorerna. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens revisorer följer upp hur nämnden har arbetat med granskningsrapporten 
”Kvalitetsarbete i äldreomsorgen Tidaholms kommun” som nämnden svarade på 2021-01-26. 

För var och en av de rekommendationer som revisorerna gav i den ursprungliga 
granskningsrapporten har nämnden att redogöra för följande frågor: 

• Vilka åtgärder har vidtagits för rekommendationen? 
• Vilka underlag verifierar att angiven/angivna åtgärder har vidtagits? 
• Hur har nämnden följt upp att besluten verkställts? 
• Vilka konkreta effekter har granskningens rekommendationer medfört i verksamheten? 

Förvaltningen har sammanställt svar på revisorernas uppföljningsfrågor. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att godkänna redovisningen och skicka den till 

revisorerna. 

Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2022/211, ”Beslut om 

återrapportering revisorernas granskning av äldreomsorgen”, 2022-11-08 
 Tjänsteskrivelse, ”Svar till revisorerna angående uppföljande granskning inom 

äldreomsorgen i Tidaholms kommun”, 2022-10-26 
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 2021/4, ”Beslut om yttrande till 

kommunrevisorerna”, 2022-01-26 
 Granskningsrapport - Granskning av kvalitetsarbete inom äldreomsorgen i Tidaholms 

kommun 

Sändlista 
Kommunrevisorerna 
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§ 115 Beslut om återrapportering granskning 
ekonomistyrning 
SON 2022/230 

Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att godkänna redovisningen och skicka den till revisorerna. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens revisorer följer upp hur nämnden har arbetat med granskningsrapporten 
”Ekonomistyrning inom social- och omvårdnadsnämnden” som nämnden svarade på 2020-05-19. 

För var och en av de rekommendationer som revisorerna gav i den ursprungliga 
granskningsrapporten har nämnden att redogöra för följande frågor: 

• Vilka åtgärder har vidtagits för rekommendationen? 
• Vilka underlag verifierar att angiven/angivna åtgärder har vidtagits? 
• Hur har nämnden följt upp att besluten verkställts? 
• Vilka konkreta effekter har granskningens rekommendationer medfört i verksamheten? 

Förvaltningen har nu sammanställt svar på revisorernas uppföljningsfrågor. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att godkänna redovisningen och skicka den till 

revisorerna. 

Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2022/212, ”Beslut om 

återrapportering granskning ekonomistyrning”, 2022-11-08 
 Tjänsteskrivelse, ”Svar till revisorerna angående uppföljande granskning av 

ekonomistyrning inom social- och omvårdnadsnämnden”, nämndsekreterare Henrik 
Lennartsson, 2022-10-27 

 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 2020/54, ”Beslut om svar på revisorernas 
rekommendationer”, 2022-05-19 

 Granskningsrapport – Ekonomistyrning inom social- och omvårdnadsnämnden 

Sändlista 
Kommunrevisorerna 
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§ 116 Beslut om införande av 
anställningsrestriktioner 
SON 2022/253 

Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att: 

o införa anställningsrestriktioner med omedelbar verkan. Restriktionerna innebär 
att socialchefen måste godkänna nyanställningar, ersättningsrekryteringar samt 
visstidsanställningar som är längre än 6 månader innan de genomförs. All 
rekrytering ska ske i samråd med personalenheten.  

o anställningsrestriktionerna ska gälla tills social- och omvårdnadsnämnden beslutar 
att upphäva dem. 

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av de ekonomiska utmaningar Tidaholms kommun står inför behöver aktiva 
åtgärder vidtas. En av dem är att åter igen införa anställningsrestriktioner i syfte att öka kontrollen 
och samordningen vid anställningar och eventuella personalneddragningar.  

Anställningsrestriktionerna innebär att socialchefen måste godkänna nyanställningar, 
ersättningsrekryteringar samt visstidsanställningar som är längre än 6 månader innan de 
genomförs. Detta ska gälla tills nämnden beslutar att upphäva restriktionerna. Innan rekrytering 
sker ska alltid samråd ske med personalenheten. 

Uppföljning av rekryteringar ska genomföras varje månad på förvaltningsnivå innehållandes en 
faktisk redogörelse av varje rekrytering. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår nämnden besluta att: 

o införa anställningsrestriktioner med omedelbar verkan. Restriktionerna innebär 
att socialchefen måste godkänna nyanställningar, ersättningsrekryteringar samt 
visstidsanställningar som är längre än 6 månader innan de genomförs. All 
rekrytering ska ske i samråd med personalenheten.  

o anställningsrestriktionerna ska gälla tills social- och omvårdnadsnämnden beslutar 
att upphäva dem. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Införande av anställningsrestriktioner”, nämndsekreterare Henrik 

Lennartsson, 2022-11-14 
 Kommunstyrelsens beslut § 2022/179, ”Beslut om införande av anställningsrestriktioner”, 

2022-11-09 
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Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 117 Information från socialchef 
SON 2022/1 

Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialchefen informerar om översyn av resursenheten för att tillse försörjning av vikarier. 

Socialchefen informerar om pågående rekryteringar av avdelningschefer och omorganisering av 
förvaltningen. 

Socialchefen informerar om pågående rekrytering av enhetschef för hemtjänsten. 

Socialchefen informerar om workshop mellan social- och omvårdnadsnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden kring samverkan runt barn och unga. 

Socialchefen informerar om kommande föreläsning om våld i nära relation bland äldre. 

Socialchefen informerar om inflyttningen till särskilt boende Lindängen. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår nämnden besluta att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 - 
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§ 118 Beslut om dataskyddsombud för social- och 
omvårdnadsnämnden 
SON 2022/227 

Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att: 

o entlediga Elinor Stenberg som dataskyddsombud för social- och 
omvårdnadsnämnden.  

o utse Mats Herling till dataskyddsombud för social- och omvårdnadsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Tidaholms kommun har ett samverkansavtal om informationssäkerhetssamordnare/ 
dataskyddsombud med Falköpings kommun. Det är dock inte längre aktuellt att samverka om 
tjänsten dataskyddsombud. 

Kanslichef på kommunledningskontoret har, i avvaktan på eventuell ny samverkan med andra 
kommuner, genomfört en direktupphandling av ett externt dataskyddsombud. 

Kommunstyrelsen har fattat beslut om att utse Mats Herling som dataskyddsombud. Social- och 
omvårdnadsnämnden föreslås göra detsamma. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att: 

o entlediga Elinor Stenberg som dataskyddsombud för social- och 
omvårdnadsnämnden.  

o utse Mats Herling till dataskyddsombud för social- och omvårdnadsnämnden. 

Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2022/214, ”Beslut om 

dataskyddsombud för social- och omvårdnadsnämnden”, 2022-11-08 
 Tjänsteskrivelse, ”Dataskyddsombud för social- och omvårdnadsnämnden”, 

nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2022-10-26 

Sändlista 
Kommunstyreslen 
Integritetsskyddsmyndigheten 
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§ 119 Information om rapporter och skrivelser 
SON 2022/2 

Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Information om förslag till reviderad vindbruksplan som gått ut för samråd till nämnderna (SON 
2022/256). 

Information om skrivelse från Boverket – ”Reglerna om kommunernas riktlinjer för 
bostadsförsörjning har ändrats – tilläggsinformation”, 2022-11-11 (Dnr SON 2022/257) 

Information om beslut från kommunstyrelsen 

• Kommunstyrelsens beslut § 2022/180, ”Beslut om julgåva till anställda 2022”, 2022-11-09 
(Dnr SON 2022/254) 
Kommunstyrelsen har beslutat att avsätta 850 tkr för en julgåva till anställda som bekostas 
av kommunstyrelsens egna medel för år 2022. 

• Kommunstyrelsens beslut § 2022/186 ”Beslut om uppdrag att vidta åtgärder för 
energibesparing”, 2022-11-09 (Dnr SON 2022/255) 
Kommunstyrelsen har beslutat att uppmana övriga nämnder (förutom jävsnämnd och 
valnämnd) att vidta åtgärder för energibesparing till och med den 31 mars 2023. 

Information om beslut från kommunfullmäktige 

• Kommunfullmäktiges beslut § 2022/112, ”Beslut om delårsrapport för Tidaholms kommun 
avseende januari – augusti år 2022”, 2022-10-31 (Dnr SON 2022/21) 
Kommunfullmäktige har beslutat att godkänna upprättad delårsrapport för Tidaholms 
kommun avseende januari – augusti år 2022. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår nämnden besluta att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Rapporter och skrivelser 2022-11-22”, nämndsekreterare Henrik 

Lennartsson, 2022-11-15 
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§ 120 Information om anmälningsärenden 
SON 2022/3 

Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
- Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Information om anmälningsärenden. 

Dom, Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2824-22 

Dom. Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2826-22 

Dom, Förvaltningsrätten i Jönköping, mål nr 6608-21 

Beslut, Förvaltningsrätten i Jönköping, mål nr 4999-22  

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår nämnden besluta att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Anmälningsärenden 2022-11-22”, nämndsekreterare Henrik 

Lennartsson, 2022-11-15 
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§ 121 Information om delegationsbeslut 
SON 2022/4 

Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att hänskjuta frågan tills nästkommande sammanträde då handlingar 

inte har skickats ut till nämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Information om delegationsbeslut. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår nämnden besluta att godkänna redovisningen av anmälda 

delegationsbeslut samt att lägga den till handlingarna. 
- Ingvar Jansson (S) föreslår nämnden besluta att hänskjuta frågan tills nästkommande 

sammanträde då handlingar inte har skickats ut till nämnden. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Han finner att nämnden beslutar enligt 
Janssons förslag. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Information om delegationsbeslut 2022-11-22”, nämndsekreterare 

Henrik Lennartsson, 2022-11-15 
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