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SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2019-12-12

Sammanträdesdatum

Plats och tid

Rådhuset Säter kl. 08.15-15.30

Beslutande

Sune Hemmingsson, ordförande (C)
Hans-Göran Steneryd, 1:e vice ordförande (S)
Håkan Gustâv (L)
Birgitta Sputnes (S)
Mikael Hästö-Gustavsson
Belinda Mattsson (S)
Anette Berg (C)
Roger Siljeholm (M)
Marie Sundlöf (SD)

Tjänstemän/övriga Ingalill Frank, förvaltningschef

Emma Solin, ekonom
Marie-Louise Snell, nämndsekreterare
Bo Bergman, kassör RSMH Hoppet, § 140
Anette Kruse, RSMH Hoppet, § 140
Mats Hedin, ordförande RSMH Hoppet, § 140
Lena Lorenz, verksamhetschef Funktionsnedsättning, §§ 140–141

Ersättare

Majlis Nyberg (C), ej tjänstgörande ersättare
Jan-Erik Steen (S), ej tjänstgörande ersättare
Erik Andersson (C), ej tjänstgörande ersättare
Louise Winberg C), ej tjänstgörande ersättare

Utses att justera

Hans-Göran Steneryd (S)

Justeringens
plats och tid

Säter, 2019-12-17

Blad

1

Lena Palmborn, enhetschef Funktionsnedsättning,
§ 141
Maria Sahlström, biträdande enhetschef Funktionsnedsättning, § 141
Barbro Henriksson, metodhandledare Funktionsnedsättning, § 141

Underskrifter

Paragrafer

Sekreterare

§§ 139-155

Marie-Louise Snell
Ordförande

Sune Hemmingsson
Justerande

Hans-Göran Steneryd

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Socialnämnden

Sammanträdes
-datum

2019-12-12

Förvaringsplats
för protokollet

Socialförvaltningen

Datum för
anslag

2019-12-17

Underskrift

Marie-Louise Snell

Utdragsbestyrkande

Datum för när
anslag tas bort

2020-01-08

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2019-12-12

Sn § 139

Sammanträdesdatum

Blad

2

Diarienummer: SN2019/0075

Ansökan om bidrag – Bris region Mitt
Socialnämndens beslut
Bris region Mitt beviljas bidrag med 5 500 kronor för år 2020.
______
Förvaltningens ståndpunkt
2019 beviljades BRIS beviljades bidrag med 24 000 kr från Säters kommun vilket motsvarar
drygt 10 kr/barn 0–17 år. BRIS har ingen lokal anknytning och organisationens verksamhet ska
ses som ett komplement till kommunens egna stödresurser på hemmaplan.
I kommunen bor drygt 2 200 barn och ungdomar i åldrarna 0-17 år och det är förvaltningens
förslag att bevilja BRIS bidrag för år 2020 med 2,50 kr/barn vilket innebär totalt 5 500 kr för
2020.
Ärendebeskrivning
BRIS har för 2020 ansökt om bidrag med 24 000 kronor.
BRIS (Barnens Rätt i Samhället) är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som tar sin
utgångspunkt från grundprinciperna i FN:s barnkonvention. BRIS stödjer barn i utsatta situationer, mobiliserar samhället och påverkar beslutsfattare för ett samhälle där barn känner till sina
rättigheter och där barnens rättigheter tillgodoses.

Underlag för beslut
Ansökan från Bris Region Mitt
Tjänsteutlåtande

Justerande signatur

Delges
BRIS Region Mitt
Emma Solin, förvaltningsekonom

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2019-12-12

Sn § 140

Sammanträdesdatum

Blad
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Diarienummer: SN2019/0170

Ansökan om bidrag från RSMH Hoppet
Socialnämndens beslut
1. Ansökan om ekonomiskt bidrag med 482 000 kronor till RSMH Hoppet Säter för verksamhetsåret 2020 beviljas.
2. Uppdrag ges till förvaltningschef att underteckna avtal med RSMH Hoppet Säter.
______
Ärendebeskrivning
Representanter från RSMH, besöker nämnden och föredrar ansökan om föreningsbidrag för
verksamhetsåret 2020, på 482 000 kr.
Den begärda ökningen av bidraget mot 2019, motiveras av RSMH Hoppet med ökade kostnader för personallöner. Föreningsbidraget är inte indexreglerade vilket betyder att en uppräkning
inte sker automatiskt.
Bakgrund
RSMH Hoppet har årligen fått föreningsbidrag från Socialnämnden, Säters kommun. År 2019
fick RSMH 475 000 kronor i bidrag.
Föreningens verksamhet utgör ett komplement till kommunens lagstyrda uppdrag.
Bidraget till RSMH:s verksamhet har behandlats på samma grunder som övriga föreningsbidrag i
kommunen.
Underlag till beslut
Tjänsteutlåtande
Ansökan om bidrag

Justerande signatur

Delges
RSMH-Hoppet
Förvaltningsekonom

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2019-12-12

Sammanträdesdatum

Sn § 141

Blad
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Diarienummer: SN2019/0200

Enhetsundersökningen LSS och nationella brukarundersökningen inom
funktionshinderområdet
Socialnämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
______
Ärendebeskrivning
Lena Lorenz, verksamhetschef området Funktionsnedsättning, Lena Palmborn, enhetschef, Maria Sahlström, biträdande enhetschef och Barbro Henriksson, metodhandledare redovisar resultat och jämförelse mellan socialstyrelsens Öppna jämförelse - Enkätundersökning LSS och
SKL:s nationella brukarundersökningen inom funktionshinderområdet.
Öppna jämförelse - Enkätundersökning LSS

Enhetsundersökning LSS är resultat som baseras på enkäter till bostäder med särskild service
och dagliga verksamheter enligt LSS. Syftet är att stimulera till kunskaps- och verksamhetsutveckling på främst lokal nivå för att främja en jämlik socialtjänst med god kvalitet.
SKL:s nationella brukarundersökningen inom funktionshinderområdet

Enkäten är framtagen i samråd med kommuner, privata aktörer, forskare och brukare.
Syftet med undersökningen är att få kunskap om hur brukarna upplever kvaliteten i verksamheterna, för att sedan tillsammans med brukarna kunna utveckla och förbättra verksamheterna.

Justerande signatur

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2019-12-12

Sammanträdesdatum

Sn § 142

Diarienummer: SN2019/0039

Budgetuppföljning
Socialnämndens beslut
Budgetuppföljningen läggs till handlingarna.
______
Ärendebeskrivning
Emma Solin, förvaltningsekonom, presenterar budgetuppföljning t.o.m. 2019-11-30.
Socialnämndens prognos för helåret 2019 visar ett resultat på ± 0 kr.

Justerande signatur

Utdragsbestyrkande

Blad
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SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2019-12-12

Sn § 143

Sammanträdesdatum

Blad
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Diarienummer: SN2019/0040

Socialnämndens begäran om utökad budget för 2020
Socialnämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
______
Ärendebeskrivning
Emma Solin, ekonom, informerar att kommunfullmäktige 2019-11-28 beslutade att utöka socialnämndens budgetram för 2020 med 2,3 milj. kr vilket innebär en total budgetram på 256 969 tkr
år 2020.
Bakgrund
2019-10-10 i § 116 beslutade socialnämnden att föreslå kommunfullmäktige att utöka socialnämndens budgetram med 2,3 miljoner för 2020. Orsaken är ökade kostnader till följd av nya
ärenden inom personlig assistans.

Justerande signatur

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2019-12-12

Sn § 144

Sammanträdesdatum

Blad
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Diarienummer: SN2019/0040

Beredningsärende - detaljbudget för 2020
Ärendebeskrivning
Emma Solin, förvaltningsekonom, redogör för de budgetramar som tilldelats socialnämnden för
2020 samt förvaltningens förslag till fördelning av budget per verksamhet och kostnadsställe.
Förslaget bygger på de fastställda direktiven i kommunfullmäktige, tilldelad budgetram, mål i
nämndsplanen samt föregående års löpande uppföljning per månad av budgetutfall.

Justerande signatur

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2019-12-12

Sn § 145

Sammanträdesdatum

Blad
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Diarienummer: SN2019/0142

Motion om valfrihet för äldre inom hemtjänsten
Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Reservationer
Roger Siljeholm (M) och Håkan Gustâv (L) reserverar sig mot beslutet
______
Socialnämndens yttrande angående motionen valfrihet för äldre i Säters kommun
”Socialnämndens konstaterar utifrån Socialförvaltningens tjänsteskrivelse att det krävs
ett omfattande arbete för att ta fram erforderliga underlag för att Kommunfullmäktige
ska kunna fatta beslut om LOV ska införas inom hemtjänsten. Denna utredning måste
ske med externa resurser som Socialnämnden inte har.
Efter utredning och eventuellt beslut om att införa LOV ska ”marknaden” dvs. de
tjänsteföretag som blir godkända för att utföra sådana tjänster erbjuda detta till alla
som har beslut på hemtjänst i hela Säters kommun. Till sist måste den enskilde brukaren välja vilken utförare som ska utgöra hemtjänsten, dvs. Säters kommun eller det
privata företaget.
Socialnämnden bedömer att det avgörande valet för den enskilde baseras inte på vilken arbetsgivare som personalen har utan det avgörande är vilket bemötande, lyhördhet m.m den enskilde medarbetaren har och med vilken kvalitet omvårdnaden utförs.
Fungerar inte samarbetet mellan brukaren och medarbetaren så finns det även i kommunens hemtjänst möjlighet att påverka detta.
Resultatet i den årliga brukarenkäten visar att Säters kommuns medarbetare ger/levererar en hög kvalitet till brukarna som har rätt till hemtjänst. Säters kommun har bättre
resultat jämfört med alla kommuner i Sverige i de viktigaste frågorna nämligen bemötande 100 % nöjda brukare, förtroende för personalen 95 % nöjda och 93 % är trygga
med hemtjänsten.
Socialnämndens erfarenhet är att möjligheten att rekrytera kompetenta medarbetare
till hemtjänsten beror på tillgång till arbetskraft i den lokala arbetsmarknaden. Det beror på att i alla kommuner finns det en arbetsmarknad och möjlighet att få arbete
inom hemtjänsten om vederbörande har rätt kompetens och erfarenhet. Det är få som
väljer att pendla långt för att arbeta inom hemtjänsten.
Socialnämnden bedömer att om LOV införs skulle det om det finns fler arbetsgivare
att arbeta för eventuellt kunna öka attraktiviteten att söka sig till arbetet i den viktiga
hemtjänsten. En sådan konkurrens skulle i bästa fall kunna ytterligare öka ambitionen
att göra ett ändå bättre arbete, om det är möjligt, till gagn för den enskilde brukaren.
Forts.
Justerande signatur

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2019-12-12

Sn § 145 forts.

Sammanträdesdatum

Blad
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Diarienummer: SN2019/0142

Beroende på vilken utförare av hemtjänsten som den enskilde väljer kan det uppstå
problem både för Säters kommun och det privata företaget att bedriva arbetet effektivt om någon/några i samma geografiskt område väljer Säters kommun och någon/några väljer det privata företaget.
Socialnämnden bedömer sammantaget att det viktigaste i hemtjänsten är den upplevda
och reella kvaliteten i omvårdnaden som brukaren får, inte vilken arbetsgivare personalen har.
Resultatet i 2019 års brukarundersökning av hemtjänsten i Säters kommun visar att
brukarna är sammantaget mer nöjda med den kommunala hemtjänsten i jämförelse
med alla andra brukare i Sverige.
Socialnämnden föreslår därför att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.”
Ärendebeskrivning
En motion om valfrihet för äldre inlämnades till kommunfullmäktiges sammanträde av Moderaterna den 13 juni 2019. Motionären vill att Säters kommun utreder möjligheten att införa LOV,
lagen om valfrihetssystem, inom Hemtjänsten. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att
remittera motionen till socialnämnden för yttrande.
Vad är LOV?
Lag (2008:962) om valfrihetssystem LOV trädde i kraft 2009. Valfriheten innebär att den enskilde brukaren kan välja om utförare samt att ersättning till utföraren följer den enskildes val.
Förutsättningar att välja är att det finns ett biståndsbeslut om insats. Det är varje kommun som
beslutar om valfrihetssystem ska införas och inom vilka områden, vilka krav som ska ställas och
hur ersättningen ska utformas.
Underlag till beslut
Politiskt yttrande
Tjänsteutlåtande
Motion om valfrihet för äldre inom hemtjänsten

Justerande signatur

Delges
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2019-12-12

Sammanträdesdatum

Sn § 146

Blad
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Diarienummer: SN2019/0143

Motion om särskilt boende för äldre i privat regi
Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Yrkande
1. Sune Hemmingsson (C), Hans-Göran Steneryd (S), Birgitta Sputnes (S), Belinda Mattsson (S), Anette Berg (C), Marie Sundlöf (SD) och Mikael Hästö-Gustavsson (V) yrkar
att Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
2. Håkan Gustâv (L) yrkar på att motionens bifalles
Proposition
Ordförande ställer de två yrkandena mot varandra och finner att nämnden bifaller yrkandet nr 1,
att Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Reservationer
Håkan Gustâv (L) reserverar sig mot beslutet.
______
Socialnämndens yttrande angående motion om privat drift av det nya Särskilda boendet
”Socialnämnden konstaterar utifrån Socialförvaltningens tjänsteskrivelse att om motionens förslag avser ”driften” av byggnaden som det särskilda boendet ska inrymmas i
så har fastighetsförvaltningen den bästa kompetensen att ta fram sådana underlag.
Socialnämnden konstaterar utifrån Socialförvaltningens tjänsteskrivelse att om motionens förslag avser ”driften” av verksamheten i huset dvs omvårdnaden av de boende så krävs det en extern konsult med medföljande kostnader, för att ta fram erforderliga underlag. Socialnämnden saknar resurserna för de extra konsultkostnaderna.
Socialnämnden konstaterar dessutom att ett omfattande arbete har gjorts under lång
tid i socialförvaltningen med många medarbetare från olika professioner/kompetenser. Detta har lett fram till det omfattande dokumentet som heter ”programhandling”
som har antagits av Socialnämnden. Det dokumentet är själva beställningen från Socialnämnden som använts vid upphandling av den entreprenör som i steg 1 ska projektera byggnaden och senare i steg 2 även ska bygga det särskilda boendet.
Att driva en parallell process via konsulter för ta fram underlag för” driften” oavsett
om motionen syftar på fastighetsförvaltning eller omvårdnaden bedömer Socialnämnden att det stör den pågående processen och kan dessutom riskera att försena densamma.
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen med ovanstående motivering.”
Forts.

Justerande signatur

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2019-12-12

Sammanträdesdatum

Sn § 146 forts.

Blad
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Diarienummer: SN2019/0143

Ärendebeskrivning
Moderaterna i Säter har i motion 2019-06-10 föreslagit att Säters kommun tar fram anbudsunderlag för att driften på det nya särskilda boendet ska kunna skötas i privat regi.
Kommunstyrelsen arbetsutskott remitterar motionen till socialnämnden för yttrande.
Underlag till beslut
Majoritetens yttrande
Tjänsteutlåtande
Motion om valfrihet för äldre inom hemtjänsten

Justerande signatur

Delges
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Verksamhetschef Särskilt boende för äldre

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2019-12-12

Sammanträdesdatum

Blad
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Sn § 147

Redovisning av delegationsbeslut enl. 6 kap 35 § Kommunallagen
Socialnämndens beslut
Socialnämnden har delgivits delegationsbeslut för perioden 2019-11-01 – 2019-11-30.
______
Ärendebeskrivning
Redovisning av delegationsbeslut för perioden 2019-11-01 – 2019-11-30.
Delegationslistan anger typ av beslut, beslutsdatum, varaktighetsperiod samt namn på ansvarig
handläggare.
Redovisade delegationsbeslut äldre- och handikappomsorgen

•
•
•

enligt Socialtjänstlagen (2001:453) SoL
enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) LSS och Socialförsäkringsbalken
enligt Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m. m.

Redovisade delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen

•
•
•
•
•

Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL)
Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
Föräldrabalk (1949:381) (FB)
Överklagningar

Redovisade delegationsbeslut arbetsutskottet

•

Justerande signatur

§§ 83–89

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2019-12-12

Sammanträdesdatum

Blad

13

Sn § 148

Verksamhetsinformation
Socialnämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
______
Ärendebeskrivning
Ingalill Frank, förvaltningschef, informerar om de uppdrag som hon och förvaltningschefen för
barn- och ungdomsförvaltningen har fått från respektive presidier via samverkansformen ”Presidiemöte barn- och utbildningsnämnden/Socialnämnden”:
• att arbeta vidare med kartläggning av utbetalning av försörjningsstöd och SFI-resultat.
• att ansvara för att individuella handlingsplaner för personer som lyfter försörjningsstöd och går på SFI upprättas
• att se över verksamheten Fler i Egen Försörjning (FIE) ch att revidera/förtydliga uppdragsbeskrivningen för verksamheten syfte att verka för optimal funktion.
• att se över orsak och åtgärd för skolungdomar, främst flickor, som mår psykiskt dåligt
enl. LUPP-undersökning
• att ta fram/kartlägga kanaler för att sprida och medvetandegöra Cope-utbildningen till
föräldrar.

Justerande signatur

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2019-12-12

Sammanträdesdatum

Sn § 149

Blad
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Diarienummer: SN2019/0164
SN2019/0021

Verksamhetsrapport och uppföljning av verksamhetsstatistik
Socialnämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
______
Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen informerar vid varje nämndssammanträde om verksamheternas utveckling i
form av verksamhetsrapporter. Rapporterna innehåller information om ekonomi, viktiga händelser, uppföljning av sjukfrånvaro, verksamhetens arbetsmiljö samt utvalda nyckeltal presenterade
i diagramform.
Rapporterna uppdateras inför varje sammanträde i samarbete mellan verksamhetschef och förvaltningens ekonom. Rapporterna kommer sedan att användas som underlag inför bokslutskommentarer.
Bakgrund
Socialnämnden har under en längre tid presenterats en mängd statistik med utvalda nyckeltal för
varje verksamhet. Som en kvalitetsutveckling har förvaltningen arbetat fram verksamhetsrapporter som redovisas för socialnämnden vid varje sammanträde.

Justerande signatur

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2019-12-12

Sn § 150

Sammanträdesdatum

Blad
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Diarienummer: SN2019/0205

Information om personuppgiftsincident
Socialnämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
______
Ärendebeskrivning
En personuppgiftsincident har skett inom socialnämndens verksamheter i form av skickade sms
innehållande känsliga personuppgifter. Incidenten har bedömts som allvarlig och en anmälan har
gjorts till datainspektionen.
Dataskyddsombudet har informerats om incidenten.
Underlag till beslut
Rapport om personuppgiftsincident

Justerande signatur

Delges
Personuppgiftsombudet
Socialförvaltningens Ledningsgrupp, Stab, Enhetschefer

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2019-12-12

Sammanträdesdatum

Blad
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Sn § 151

Delgivningar
Socialnämndens beslut
Delgivningarna läggs till handlingarna.
______
Ärendebeskrivning
Redovisning av inkomna dombeslut

Justerande signatur

•

Förvaltningsrättens beslut i mål nr 5549–19 avseende försörjningsstöd – Klagande har
återkallat sitt överklagande och förvaltningsrätten avslutar målet genom att skriva av det.

•

Kammarrättens dom i mål nr 2384–19 avseende beredande av vård av unga – Kammarrätten avslår överklagandet.

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2019-12-12

Sammanträdesdatum

Blad
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Sn § 152

Forum för delgivning av domar och beslut
Socialnämndens beslut
Domar och beslut från Förvaltningsrätt och Kammarrätt avseende individer som är aktuella för
insats från Socialnämndens verksamheter, ska delges till Socialnämndens arbetsutskott.
______
Ärendebeskrivning
Socialnämndens arbetsutskott har delegation att besluta i individärenden.
Individer kan överklaga dessa beslut till förvaltningsrätten som avgör överklagandet. I kammarrätten avgörs tvister mellan myndigheter och enskilda personer eller företag. Kammarrätten prövar avgöranden från första instans, förvaltningsdomstolarna, om någon part överklagat.

Justerande signatur

Utdragsbestyrkande
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Diarienummer: SN2019/0209

Gemensam medlingsverksamhet
Socialnämndens beslut
1. Samverkansavtalet med Borlänge avseende medlingsverksamhet sägs upp
från och med 2019-12-12.
2. Förvaltningschefen får i uppdrag att verkställa beslutet.
______
Ärendebeskrivning
Sedan Säters kommun tecknade avtal med Borlänge kommun har medling varit aktuellt i ett fåtal
ungdomsärenden. Kostanden för Socialnämnden är 70 000 kr/år.
Under de senaste åren har ingen medling varit aktuell i Säter vilket innebär att kommunen, under flera år, haft en kostnad för en insats som inte varit efterfrågad. Om behov av medling uppstår i något ungdomsärende kan detta tillgodoses genom köp av tjänst från annan kommun eller
aktör på marknaden.
Bakgrund
Socialnämnden beslutade 2012-12-12, i § 285, att ingå i ett samverkansavtal med Borlänge kommun gällande medlingsverksamhet. Tidigare har medlingsverksamheten skötts av lekmannamedlare och innan dess sköttes medlingsverksamheten av en samordnare inom Region Dalarna.
Sedan 2008 är Sveriges kommuner skyldiga att erbjuda medling till alla lagöverträdare under
21 år.
Underlag till beslut
Tjänsteutlåtande

Justerande signatur

Delges
Förvaltningschef
Verksamhetschef individ- och familjeomsorg

Utdragsbestyrkande
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Sn § 154

Sammanträdesdatum

Diarienummer: SN2019/0201

Verksamhetsbesök – verksamheten för Funktionsnedsättning
Ärendebeskrivning
Socialnämnden besöker lokalerna för daglig verksamhet, Gärdet, Malmsteinsgatan 25.
Under besöket visas lokalerna och brukare berättar om sina arbeten och boenden.

Justerande signatur

Utdragsbestyrkande
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Sn § 155

Extra sammanträde för socialnämnden den 7 januari
Socialnämndens beslut
1. Ett extra sammanträde fastställs till den 7 januari 2020, kl. 13.15 för i huvudsak beslut
om socialnämndens detaljbudget för 2020.
2. Beredning inför det extra sammanträdet fastställs till den 17 december 2019, kl. 08.00.

Delges
Socialnämnden
Förvaltningschef
Förvaltningsekonom

Justerande signatur

Utdragsbestyrkande

