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Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2023-02-14

Socialnämnden 

Plats och tid KS-salen, kl. 15.00 till 15.45 

Beslutande Tommy Glans (VF) ordförande 
Conny Harrysson (VF) 
Jonna Andreasen-Fälth (SD) 
Martina Jansson (S) 
Kjell Enell (KD) 

Tjänstgörande ersättare Tina Edman Pinol (C) för Mona-Lisa Hagström Svensson (S), Jenny Pilåsen (VF) 
för Kjell Sandahl (M) 

Övriga deltagare  

Utses att justera Jonna Andreasen Fälth (SD)  

Justeringens plats och 
tid 

Socialförvaltningen 2023-02-17 

Sekreterare 

 

Paragrafer 33-35 

Ordförande 

Marie Willysdotter Wennerberg 

 

Justeringsperson 

Tommy Glans (VF) 

 

Underskrifter 

 Jonna Andreasen Fälth (SD)  

Anslag av protokollet 
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala 
anslagstavla. 

Datum när protokollet publiceras: 2023-02-17 

Datum när anslaget tas bort: 2023-03-11 

Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen 
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§ 33  

Val av justeringsperson 

Beslut 
Jonna Andreasen Fälth (SD) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
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§ 34 Ärendenr SO 2023/41 

Bokslut 2022 

Beslut 
Socialnämnden överlämnar verksamhetsbeskrivning och bokslut 2022 till ekonomikontoret. 

Ärendebeskrivning 
Sammanställning av socialnämndens ekonomiska bokslut samt verksamhet för år 2022 
föreligger i bilaga. Här återfinns förutom en ekonomiskt analys en sammanställning av de 
viktigaste händelserna under året, en beskrivning över personalsituationen, sjukfrånvaro, 
rekrytering med mera, samt en kort framtidsanalys över betydelsefulla förändringar som kan 
påverka budget och verksamhet kommande år. Med anledning av ett tilläggsanslag som 
beviljades i början av året redovisar nämnden ett överskott i förhållande till budget på  
3 282 t kr.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-02-06 

Beslutet skickas till 
Kommunledningsförvaltningen 
Socialchef 
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§ 35 Ärendenr SO 2023/44 

Redovisning av måluppfyllnad målstyrning 2022 

Beslut 
Redovisning av måluppfyllnad socialnämndens mål 2022 godkänns och läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har under året 2022 haft 6 mål som styrt nämndens verksamhet och 
inriktning. Förvaltningen utformar aktiviteter i sina verksamhetsplaner som styr mot målen. I 
föreliggande dokument ”Målstyrning 2022” har förvaltningen redovisat i vilken grad man 
anser att man uppfyllt målen för 2022. Som underlag för denna bedömning återfinns en 
beskrivning av genomförda aktiviteter och kommentarer från respektive chef i vilken grad 
aktiviteten genomförts som planerat. Vissa mål har även mätetal/indikatorer knutna till sig 
som också redogörs under respektive mål som också utgör underlag för bedömning av 
måluppfyllnaden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-02-06 

 


	Protokoll förstasida
	Val av justeringsperson
	Beslut SN 2023-02-14
Val av justeringsperson

	Bokslut 2022
	Beslut SN 2023-02-14
Bokslut 2022

	Redovisning av måluppfyllnad målstyrning 2022
	Beslut SN 2023-02-14
Redovisning av måluppfyllnad målstyrning 2022


