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Kommun

Essunga kommun

Beslutsinstans

Socialnmnden

Tid och plats

Onsdagen den l3 oktober 2021, klockan 14:00 till 16:33
Kommunkontoret sammantrdesrum A.

i

Beslutande
Ledamter

CliffNyqvist (M),

ordfrande

Catharina slund (M), vice ordfrande
Mats Olsson (MP)
TjNStQfande

efSttaFe

Sophie Sundquist (M) erstter

§§ 62—70 (16:00- 16:33)

Jill Schoultz (M)

Marie—Louise Svensson (M) erstter
62 (14:00—16:00)

Catharina slund

Pia Fahlgren (C)
vriga

nrvarande

Ersttare

_

Vflga

Lisa Falk, nmndsekreterare
Bjrn Franke, chef social sektor
Andreas Hasselteg, ekonomichef
§§ 60, 65, 67
Fredrik Persson, nmndsekreterare
§ 59

Utses attlUStera

JUSteringens Plats

Sophie Sundquist (M)
OCh tid

Kommunhuset 2021-10—13, klockan 17:00.

Justerade paragrafer

§§ 57, 57-70

Justerare

Utdragsbestyrkande

;

K/nw/
1

lll

1

(M) §§ 57-

SAMMANTRDESPROTOKOLL

»-,
V'

Socialnmnden

Essunga kOmmun

Underskrifter
Sekreterare

Sammantrdesdatum

2021—10-13

Mu
'

4

Lisa Falk
Ordfrande

%%

CliffNyqvist (M)
Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande

*.

SAMMANTRDESPROTOKOLL
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Socialnmnden

Essunga kommun

Sammantrdesdatum

2021 -1 0-1 3

Bevis om tillknnagivande
Justeringen har tillknnagivits

p

av justerat protokoll
kommunens anslagstavla.

Kommun

Essunga kommun

Beslutsinstans

Socialnmnden

Datum

fr

sammantrdet

2021 - 1 0- 1 3

Datum

d

tillknnagivandet

2021-10-13

publiceras
Datum d publiceringen av
tillknnagivandet upphr

2021-1 1-05

Frvaringsplats

Kommunhuset

av protokollet

Sekreterare

Will

Justerare

Lisa Falk

Utdragsbestyrkande
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Socialnmnden

Essunga kommun

Sammantrdesdatum

2021-10-13

rendelista
Paragraf

rende

§ 57

Beslut om ndring

av utbetalning av barnbidrag

§ 58

Beslut om ndring

av utbetalning av barnbidrag

§ 59

Sammantrdesdatum

§ 60

Taxor och avgifter inom ldreomsorgen

2022
2022

§ 61

ndrade

§ 62

Kommuntal

§ 63

Frslag till andelstal, ensamkommande barn frn
Lnsstyrelsen fr Essunga kommun r 2022

§ 64

Redovisning av synpunkter tertial 2 2021

§ 65

Delrsrapport

§ 66

Uppfljning av handlingsplan med tgrder
budget i balans

§ 67

Verksamhetsplan med budget 2022

§ 68

Delgivningar 2021

§ 69

Delegationsbeslut 2021

§ 70

Information 2021

Justerare

regler
fr

Fr

uthyrning av lokaler

p

mottagande av nyanlnda

Kerstinss

2022

fr

tertial 2 2021
fr

en
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§ 59

Diarienummer Sn 2021/84

Sammantrdesdatum
Socialnmndens

2022

beslut

Godknna socialnmndens sammantrdesdatum
ett extra sammantrde den 30 november 2022.

fr

2022 enligt kansliets frslag,

med tillgg

om

Sammanfattning av rendet
Frslaget till sammantrdesdatum 2022 bygger p den modell
V6-kommunema men ocks
absoluta majoriteten av Sveriges kommuner anvnder sig utav.
Nmligen att
kommunfullmktige sammantrder den sista mndagen i mnaden

den

.

Samarbetet mellan V6-kommunerna blir allt djupare och omfatt
ar allt er och strre frgor.
r det avgrande
att kommunerna inom V6-samarbetet samordnar sina samma
ntrden
kommunstyrelse och kommunfullmktige.
Drfr

fr

Under 2021 har det funnits sex politiska Tg som gr frn nmnder
nas arbetsutskott till
kommunfullmktige. Frslaget innebr att antalet politiska tg
gr frn
sex stycken per r till tta
stycken under 2022 fr kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrel
sen samt
kommunfullmktige. Fr nmndernas del fresls
att under 2022 ha kvar sex stycken
sammantrden. Frslaget r att ha fyra stycken sammantrden
p
vren och 2 stycken p hsten.
Tgen r frankrade i kanslienheten med nmndsekreterare,
ekonomichef samt kommundirektr.
Den ekonomiska processen med rsredovisning, delrsrapporter,
taxor och avgifter, ekonomiska
ramar och verksamhetsplan med budget har funnits med som
en viktig grund i detta frslag.
r 2022 r ven ett valr. Ett nytt kommunfullmktige
tilltrder
15 oktober. Det nya
kommunfullmktige ska under hsten hantera ett antal valrenden
till bland annat revision,
kommunstyrelse, nmnder och styrelser. Det nya kommunfullmktige
mste ven enligt
Kommunallagen (11 kap, 10§) faststlla budgeten fr nstkommande
r.
Det gr att det finns
behov av flera sammantrden under hsten fr kommunfullmktige.

Frslaget

lagt fr att skapa en helhet och tydlighet. Finner kommunfullmk
tige,
kommunstyrelse och nmnderna att det finns behov av fler eller frre
sammantrden
ordfranden alltid rtten att kalla till extra sammantrde eller
stlla in de samma.
r

Beslutsunderlag
- Tjnsteskrivelse, 202 1 - 1 0-05
- Frslag sammantrdesdatum, 2021-10—05

Justerare
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Beslutet ska skickas till
Kommundirektr

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Diarienummer Sn 2021/34

Taxor och avgifter inom 'a'ldreomsorgen 2022
Socialnmndens

frslag

Kommunfullmktige
—

till kommunstyrelsen

beslutar

Anta Taxor och avgifter inom ldreomsorgen
Hja matportionspriset, enligt frvaltningens

till 58: per
—

mltid

frn

2022
frslag,

fr

brukare

2022.

i hemtjnsten

frn

43: -

Sammanfattning av rendet
Frvaltningen

har tagit fram frslag till avgifter inom ldreomsorgen
fr 2022. I frslaget
har
och kostnadsutvecklingen samt avgiftsniverna i de andra
Skaraborgskommunerna
beaktats.
lne—

2022

Infr

Frslag
-

hjs

infr

maxtaxan

2022

r

i

ldreomsorgen

att fljande

avgifter

med 1,8 % frn
rknas

2 131 till 2 170 kronor per mnad.

upp med kningen

av maxtaxan om 1,8 procent

Hlso-

och sjukvrdsavgift
Transportkostnad matdistribution

-

Ledsagning
Avlsning fr.o.m. 11:e timmen per mnad
Dagvrd avseende bde kost, vrd- och omsorg och
resa
Kosten p srskilt boende

-

Hemtjnstavgiften i ordinrt boende om 232: - per timma
2021 fresls
kommunerna i Skaraborg och uppg till 300: - per timma
frn 2022.

hjas

till genomsnittet av

Trygghetslarmavgiften om 252: - per mnad 2021 fresls
hjas till genomsnittet av
kommunerna i Skaraborg och uppg till 300: per mnad
frn 2022. Drtill
fresls
en avgift om
150: - per mnad tas ut om det finns en andra person
i samma hushll
som har trygghetslarm.
Vrd- och omsorgsavgift p korttids om 92: per dygn fresls
snkas till maxtaxenivn
om 72:
- per dygn frn 2022.
—

Hyreskostnad
frn 2022.
Bde

p

korttids finns ingen i Essunga kommun och

hemtjnstavgift

fresls

infras

och trygghetslarm ingr i maxtaxan, vilket innebr
de personer som har f insatser. Frbehllsbeloppet
skerstller
inte drabbar personer med litet betalningsutrymm
e.

pverkar

Justerare

om 72: - per dygn

att hjningen

Utdragsbestyrkande

endast

samtidigt att hjningen
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Under sammantrdet
socialnmndens sammantrde 2021-10-13
diskuterade ledamterna kring
utbildningsnmndens Frslag p deras samm
antrde 2021-10-12 till kommunstyrelse
n gllande
taxa fr matdistribution. Socialnmnden anser
att matportionspriset fr brukare i hemt
jnsten om
43: - per mltid fresls
hjas till genomsnittet av kommuner
na i Skaraborg och uppg till 58: per mltid frn 2022. Anledningen r att komm
unens samlade kostnader fr tjnsten
matdistribution r hgre n det pris som tas ut
fr matportion och transport. Socia
lnmnden fr
inte tckning fr sina kostnader fr hantering
i den avgift som tas ut fr transport.
De intkterna
fr matportionerna som verstiger
utbildningsnmndens kostnader br enlig
t frslaget tillfalla
socialnmnden.
P

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag 105 2021
—09-29 Snau
§
-Tjnsteskrivelse 202 1 —09—22

-Taxor och avgifter inom ldreomsorgen,
Jmfrelse

taxor Skaraborg, 2021-08—1 8

frslag

2022, 2021-09-22

Beslutet ska skickas till
-Kommunfullmktige
-Avgiftshand1ggare,

Justerare

Laila Freiholz

Utdragsbestyrkande
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§ 61

Diarienummer Sn 2021/36

ndrade

regler fr

Socialnmndens
Kommunfullmktige

uthyrning av lokaler

frslag

p

Kerstinss

till kommunstyrelsen

beslutar

- Upphra

med extern uthyrning av sammantrdesrum och
samlingslokal p Kerstinss.
Undantaget r ideella freningar med verksamhet riktad
till ldre i kommunen.
-Upphva

beslut 2019-09—23, § 81

Sammanfattning av 'a'rendet
Kommunfullmktige beslutade 2019-09-23, 81
om Revidering av avgifter fr uthyrning av
§
samlingslokaler Kerstinss. Av beslutet framgr att lokale
rna p Kerstinss i frsta hand r till
fr de verksamheter som finns i lokalerna
och fr ldre i kommunen. Samlingssalen Stenb
ron
och det mindre sammantrdesrummet Baljeforsbron
beslutades vara mjliga att vid enstaka
tillfllen hyra ut externt i mn av plats och till ndaml
som inte str verksamheten.

En versyn grs av kommunens tjnster och avgifter till
allmnheten i syfte att skerstlla
att
kommunen inte konkurrerar med det privata nringslivet
i kommunen. Extern uthyrning
av
sammantrdesrum r inte en del i kommunens huvud
uppdrag. Pandemin har ocks aktualiserat
risker kopplat till extern uthyrning av lokaler p Kersti
nss. Frvaltningen freslr
drfr
att
kommunen upphr med extern uthyrning av sammantrde
srum och samlingslokal p Kerstinss.
Undantaget r ideella freningar med verksamhet riktad
till ldre i kommunen, som ven
fortsttningsvis r vlkomna att hyra lokalerna utan
avgift, i mn av plats och till ndaml
som
inte str verksamheten. Uthyrningen kan dock behva
begrnsas av smittskyddsskl.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag 106 202109-29 Snau
§
- Tjnsteskrivelse, 2021-04-08
- Protokollsutdrag 2019-09-23
§ 81 versyn

av avgifter

fr

uthyrning av lokaler

Beslutet ska skickas till
Lokalansvarig, Kerstinss

W

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 62

Diarienummer Sn 2021/75

Kommuntal

fr

Socialnmndens

mottagande av nyanlnda

2022

fr

beslut

Essunga kommun begr
kommunen fr 2022.

ingen omfrdelning

av kommuntal

fr

nyanlnda

till eller

ifrn

Sammanfattning av rendet
Lnsstyrelsen

har skickat frslag till kommuntal fr Vstra Gtalan
ds ln 2022 till kommunen
fr synpunkter. Kommuntalen avser frdelning
av antalet nyanlnda som ska anvisas till lnets
kommuner. De kommuner som nskar genomfra omfrd
elningar behver meddela
Lnsstyrelsen senast den 29 oktober.

Grunden fr Lnsstyrelsens beslut om kommuntal r regeri
ngens beslut om lnstal och gllande
kriterier enligt lagen om mottagande av vissa nyanlnda invand
rare fr bosttning (2016:38).
Migrationsverket har p uppdrag av regeringen tagit fram ett
frslag p hur mnga nyanlnda
som ska anvisas till varje ln, men regeringen har nnu inte
fattat beslut. Frst nr regeringen
beslutat om lnstal kan Lnsstyrelsen besluta om kommuntal.

Under frutsttning

att regeringen beslutar enligt Migrationsverkets frslag
kommer lnstalet fr
att vara 1301 anvisningsbara platser. Observera att
frslaget kan komma att
revideras beroende p regeringens beslut om lnstal. Enligt
frslaget ska 5 personer frdelas till
Vstra

Gtalands

ln

Essunga kommun
Frvaltningen

r

freslr

2022 (6 personer 2021).
ingen omfrdelning

av kommuntal

kommun.

fr

nyanlnda

till eller

ifrn

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag 107 2021-09-29
Snau
§

- Tjnsteskrivelse
- Redogrelse fr

2021-09-22

tillmpning av kriterier fr frdelning av lnstal
- Migrationsverkets frslag till
lnstal 2022, 2021-08-20

-Lnsstyrelsens

frslag

2022, 2021 -08-20

till kommuntal 2022, 2021-08-20

Beslutet ska skickas till
Enhetschef

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§63

Diarienummer Sn 2021/55

Frslag

till andelstal, ensamkommande barn
Essunga kommun r 2022
Socialnmndens

frn

Lnsstyrelsen

fr

beslut

Essunga kommun begr ingen omfrdelning
ifrn kommunen fr r 2022.

av andelstal

fr

ensamkommande barn till eller

Sammanfattning av rendet
Lnsstyrelsen
barn

p

har skickat preliminra

samrd

anvisningsandelar

fr

mottagande av ensamkommande

till kommunen. I december kommer Migrationsverket
att fatta beslut om

anvisningsandelarna

fr

2022.

beslutet om andelstal har Lnsstyrelsen i uppdrag
att dela Migrations-verkets preliminra
andelstal med lnets kommuner. Kommunerna har
drefter mjlighet att inkomma med
nskeml
till Lnsstyrelsen om omfrdelningar av andelstalen
. De kommuner som nskar
genomfra omfrdelningar behver meddela
Lnsstyrelsen senast den 8 november.
Infr

Modellen

omfrdelning

av andelar innebr att en kommun kan omfrdela
sin andel till en annan, specificerad, mottagande
kommun.
fr

delar av, eller hela,

Essunga har tilldelats det lgsta preliminra andelstalet
som r l promille. Det innebr att
Essunga ska ta emot promille av de ensamkommande
barn som kommer till Sverige under
2022. Det r samma andelstal som r 2020 och 2021.
1

r

Under r 2020 tog Sverige emot 429 ensamkommande
barn, enligt Migrationsverkets statistik.
Med ett totalt mottagande p upp till 1000 barn i Sverig
e innebr andelstalet l promille att
Essunga kommun ska ta emot som mest 1 ensamkomm
ande barn. Under 2020 togs inget barn
emot och under 2021 har ett barn tagits emot.
Frvaltningen

freslr

ingen omfrdelning

Essunga kommun.

av andelstal

fr

ensamkommande barn till eller ifrn

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag 108 2021
-09-29 Snau
§

-Tjnsteskrivelse

202 1 -08-23

—Informationsbrev om preliminra

2022, 2021-08-20
-Information om 2022
~Bi1aga l preliminra

anvisningsandelar

fr

mottagande av ensamkommande barn

kommuntal och andelstal, 2021-06-04
anvisningsandelar fr mottagande av ensamkomm
ande
rs

Justerare

Utdragsbestyrkande
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barn 2022, 2021-

SAMMANTRDESPROTOKOLL
Socialnmnden

Essunga kommun

gggmggsdamm

08-20
- Bilaga 2 Anvisnings- och andelsmodell

fr

ensamkommande barn, 2021-08—20

Beslutet ska skickas till
Myndighet bam- och vuxna

Justerare

n/J/hl

Utdragsbestyrkande
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§ 64

Diarienummer Sn 2021/67

_

Redovisning av synpunkter tertial
Socialnmndens
Godknna

2 2021

beslut

redovisningen av inkomna synpunkter 2021 tertial 2
,

Sammanfattning av rendet
En sammanstllning

av hanterade synpunkter ska redovisas tre gnger per r.
Sammanstllningen ska visa antal inkomna synpunkter, vilken
karaktr synpunkten har, samt
vilka tgrder
som r vidtagna.

Under 202 l, tertial 2, har tv

synpunkter inkommit till social sektor och

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag 109 2021-09-29
Snau
§
- Tjnsteskrivelse,
2021 -09-1 6
- Redovisning av synpunkter tertial
2 2021 socialnmnden,

&M/llwl

Justerare

202 -09-16
1

Utdragsbestyrkande
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har besvarats.
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Socialnmnden
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Essunga kommun

2021-10-13

§ 65

Diarienummer Sn 2021/80

Delrsrapport

tertial 2 2021

Socialnmndens

beslut

Delrsrapport

tertial 2

r

Sammantrdesdatum

2021 antas.

Sammanfattning av rendet
Frvaltningen har sammanstllt Delrsrapport Tertial 2
fr r 2021 med ekonomisk prognos,
uppfljning av tgrdsplan,
uppfljning av ml samt uppfljning av internkontro
llplan.

Prognosen pekar mot ett resultat p -6,3 mnkr. Planerade
aktiviteter till kommunfullmktiges
har i stor utstrckning ftt skjutas p framtiden till fljd
av pandemin och dess effekter.
Sjukfrnvaron har sjunkit och r i augusti Igrejmfrt
med samma period 2020 och 2019.
Orsakerna till det prognosticerade underskottet r framfr
allt hgre kostnader fr ekonomiskt
bistnd n budgeterat och hgre kostnader fr ldreom
sorgen n budgeterat. Coronapandemin
och dess effekter p bemanningen r huvudorsaken till ldreom
sorgens underskott. Fler barn i
familjehem och ngot hgre kostnader fr vuxenplaceringar
n
budgeterat r andra orsaker till
det negativa resultatet. Underskotten vgs till viss del
upp av kade statsbidrag fr ldreomsorg
och corona, men ocks av lgre kostnader n budget inom
sociala resursenheten samt
gruppboende och serviceboende LSS.
ml

Prognosen r 3 000 tkr bttre n den prognos som lmnades
i tertial l. Det visar att beslutade
tgrder
i handlingsplanen totalt sett ger effekt.
Byte av ekonomisystem har dock gjort det svrt
att flja kostnaderna under ret, vilket ocks har frsvrat
arbetet med prognosen p enhetsniv.
Frsiktighetsprincipen har drfr
tillmpats i prognosarbetet. Om inget ofrutsett intrffar
under
resterande mnader br prognosen drfr
kunna frbttras
kommande mnader.
Uppfljning av handlingsplan fr ekonomi i balans grs
i separat rende.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag § 110 2021-09-29 Snau
- Tjnsteskrivelse 202 1 -O9-22
Delrsrapport Tertial 2 2021 fr socialnmnden,
—

2021-09-22

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 66

Diarienummer Sn 2021/72

Uppfljning

av handlingsplan med tgrder

Socialnmndens
-Uppf”ljningen

-Ny punkt nr

fr

en budgeti balans

beslut

godknns
14 lggs

till i handlingsplanen

utifrn

socialnmndens

beslut 2021-09-21

Sammanfattning av rendet
I
i

samband med tertialrapport 1 beslutade nmnden om
handlingsplan med tgrder
balans. Handlingsplanen ska fljas upp vid varje nmnd
sammantrde.

fr

en budget

Frvaltningen har sammanstllt uppfljning av handl
ingsplanen Fr tertial 2. Vid nmndens
uppfljning i augusti lades en ny punkt till i handl
ingsplanen. Ytterligare en ny tgrd
punkt nr
l4 Frdjupade analyser utifrn kostnad per brukare har lagts
till utifrn socialnmndens beslut
2021-09—21.

Kommunen bytte ekonomisystem i april. I samband
med bytet uppstod omfattande fel i
redovisningen som gjort att effekten av beslutade tgrder
i handlingsplanen inte varit mjliga
att
flja upp i ekonomisystemet p detaljniv.
Den samlade effekten av handlingsplanen r dock
hittills en frbttring
av prognosen med +3 mnkr.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag § 111 2021-09-29 Snau
-Tjnsteskrivelse 2021-09-22
—

Uppfljning

Handlingsplan, T2 2021, 2021-09-22

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Diarienummer Sn 2021/73

Verksamhetsplan med budget 2022
Socialnmndens

beslut

Verksamhetsplan med budget 2022 antas

Sammanfattning av rendet
Frvaltningen har tagit fram frslag till Verksamhetsplan med
budget 2022 fr socialnmnden.
Frslaget innehller aktiviteter utifrn kommunfullmktiges
ml
och en budget i balans utifrn
de ekonomiska frutsttningar
som budgetberedningen freslagit.

Verksamhetsplanen tar sin utgngspunkt i verksamhetsplan
fr 2021. P grund av pandemin har
mycket av det utvecklingsarbete som planerats att genomfras 2021
blivit frskjutet i tiden och
flera aktiviteter r drfr
relevanta att istllet genomfra under 2022.
Socialnmndens strsta och viktigaste utmaning r dock att
stadkomma en budget i balans.
Under sommaren har en genomlysning av hela verksamheten
inom social sektor gjorts utifrn
kostnad per brukare baserat p utfallet 2020. Utifrn genom
lysningen har socialnmnden beslutat
om frdjupade analyser inom ett flertal omrden. En direkt
effekt av genomlysningen r en
minskning med en tjnst inom ppenvrden
IFO, vilket motsvarar ca 15% av personalstyrkan.
Genomlysningen visar ocks att det varit rtt beslut att minska antalet
platser p srskilt boende.
I budgetfrslaget
ingr drfr
en minskning med ytterligare fyra platser, vilket r en
anpassning
till det faktiska antalet platser i september 202 1. Den stngning av
platser som har gjorts under
de senaste ren gr ocks att nattorganisationen behver
ses ver, vilket leder till minskade
kostnader. Utver detta avvecklas korttidstillsyn inom LSS till
fljd av minskat behov. Det sker
ocks effektiviseringar inom boende och fritidsverksam
het LSS. Genomlysningen visade att
kostnaden per beviljad timme inom hemtjnst r relativt hg.
Drfr
ligger en besparing p

hemtjnsten

i

frslaget.

Den strsta avvikelsen och den svraste utmaningen finns dock
inom ekonomiskt bistnd, dr
Essunga mrker ut sig genom att en hgre andel yngre personer
har ftt ekonomiskt bistnd. En
ndrad organisation sedan april i r mjliggr
att nmndens riktlinje fr rtt frsrjning
fr
genomslag i arbetet. Fokus ligger p att skerstlla
att samtliga individer med ekonomiskt
bistnd har en planering fr annan frsrjning
och att den planeringen fljs. I frslaget till budget
finns en hjning av anslaget fr ekonomiskt bistnd, men det innebr
nd
en snkning av
kostnadernajmfrt
med 2021.
Budgetfrslaget bygger ocks p en hjning av taxorna inom
ldreomsorgen, enligt frslag
separat rende, samt intktsfrstrkningar
genom nya riktade statsbidrag till ldreomsorgen.
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Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag 112 2021-09-29
Snau
§
- Tjnsteskrivelse 202 1 -09-22
- Verksamhetsplan med budget 2022
fr socialnmnden,

2021-10-01

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
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Sammantrdesdatum

2021-10-13

§68

Diarienummer Sn 2021/4

Delgivningar 2021
Socialnmndens
Lgga

beslut

delgivningarna till handlingarna

Sammanfattning av rendet
- Statistik barn och unga, 2021-10-06
- Statistik ekonomiskt bistnd, 2021-1
0—06

- Statistik vuxen, 2021-10-06
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Diarienummer Sn 2021/2

Delegationsbeslut 2021
Socialnmndens
Godknna

beslut

redovisningen av delegationsbeslut

Sammanfattning av rendet
- Utredning enligt

Lex Sarah SBO
Lex Sarah, SBO
- Utredning enligt Lex Sarah, SBO

avdelning Mandelblom, 2021-09-17
avdelning Mandelblom, 2021-09-13
avdelning Mandelblom, 2021-09-13
Delegeringslista, individ och familjeomsorgen (IFO), 2021—08-30—2021-10-03
Delegeringslista, vrd- och ldreomsorgen, 2021-08-30—2021-10-03
- Socialnmndens arbetsutskotts tagna beslut i
individrenden, 2021 -09-29
- Utredning enligt

—

—
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Diarienummer Sn 2021/1

Sammantrdesdatum

Information 2021
Sammanfattning av rendet
Chef social sektor informerar
—
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