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Bevis om tillknnagivande av justerat protokoll
Justeringen har tillknnagivits p kommunens anslagstavla._j Kommun Essunga kommun

Beslutsinstans socialnmnden

Datum fr sammantrdet 2022-10-26

Datum d tillknnagivandet 2022-10_26
publiceras

Datum d publiceringen av 2022-1 1-18
tillknnagivandet upphr

Frvaringsplats av protokollet Kommunhuset

Sekreterare Jeanette Seehase
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§ 70 ndring av utbetalning av barnbidrag

§ 71 Avsluta begrnsning av umgnge enligt 14 § 2 st LVU

§ 72 Avsluta begrnsning av umgnge enligt 14 § 2 st LVU

§ 73 terkoppling till nmnd, information om familjehem Sn 2022/100 5 - 6

§ 74 terkoppling till nmnd, Lex Sarah-rapporter Sn 2022/101 7

§ 75 terkoppling- delegationsbeslut ekonomiskt bistnd Sn 2022/102 8

§ 76 Uppfljning av riktlinjer fr ekonomiskt bistnd Sn 2022/99 9

§ 77 Information fr Socialnmnden 2022 Sn 2022/7 10

§ 78 Revidering av socialnmndens delegationsordning Sn 2022/81 11

2022-10-26

§ 79 Kommuntal fr mottagande av nyanlnda fr 2023 Sn 2022/74 12

§ 80 Verksamhetsplan med budget fr 2023-2025 fr Sn 2022/2 13 — 14
Socialnmnden

§ 81 Preliminra anvisningsandelar fr mottagande av Sn 2022/89 15 - 16
ensamkommande barn 2023

§ 82 Timersttning enligt Lagen om Valfrihetssystem (LOV) Sn 2022/90 17
2023

§ 83 Taxor och avgifter inom ldreomsorgen 2023 Sn 2022/92 18

§ 84 Tillgg i taxan "Ansknings— och tillsynsavgifter fr Sn 2022/106 19
alkohol, tobak och receptfria lkemedel"

§ 84 Delegationsbeslut 2022 Sn 2022/8 20

§ 86 Delgivningar Socialnmnden 2022 Sn 2022/9 21

§ 87 Uppdrag om terkoppling gllande rdande 22
arbetsmiljsituation p Kerstinss

Justerare Utdragsbestyrkande



m
SAMMANTRDESPROTOKOLL

* i

, Socialnmnden

s d dEssunga kommun 232mg?
am“

§ 73 Diarienummer Sn 2022/1 00

terkoppling till nmnd, information om familjehem

Socialnmndens beslut

Socialnmnden har tagit del av informationen

Sammanfattning av 'a'rendet

Rekommendationer

SKK:s rekommendationer fr r 2022 sg ut p fljande stt:

lder Grundarvode Exempel frhjt arvode inklusive grundarvode

0-12 r 6620 kr 10561 kr, 12548 kr, 14854 kr

13-19 r 8588 kr 10561 kr, 12584 kr, 14854 kr

SKR:s rekommendationer frn och med 2023-01-01

0-19r 11237 kr 13132 kr, 15040 kr, 17255kr

Hur pverkar de nya rekommendationerna Essunga kommun?

I Essunga kommun har man tidigare haft en policy vid placeringar i familjehem att man gett ett
frhjt arvode trots att barnen inte haft srskilda behov. Idag r detta frndrat genom att man
alltid i en placering erbjuder grundarvodet. Om det sedan under placeringstiden uppmrksammas
att barnet har srskilda behov kan man erbjuda ett frhjt arvode. Ibland fr man ocks erbjuda
ett frhjt arvode d familjehemmet annars inte vill vara familjehem.

D de flesta av Essunga kommuns familjehem har ett frhjt arvode kommer SKst hjning inte
pverka kommunen i strre utstrckning. Det r endast i vissa renden dr det blir en frhjning
av arvodet.

Om man ser ver dagens familjehem (Essunga kommuns egna och vrdnadsvertlyttningar) och
deras arvode kommer det att bli en hgre kostnad fr arvoden p cirka 16000 kronor i mnaden.
Med berknade arbetsgivaravgifter p 32% blir det en budgetbelastning p cirka 250 000 kr per
r. Denna siffra kan frndras beroende p hur mnga placeringar, omplaceringar eller avslut av
placeringar som kommer att ske eller avslutas.

I arvoden till familjehem r det endast den siffra som finns i vra avtal, sociala avgifter r ej
medrknade.

Justerare Utdragsbestyrkande
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Varje familjehem fr ocks omkostnadsersttning till varje barn. Hur denna kommer se ut i

framtiden r idag inte knt. Detta kan ocks komma att pverka hur utgifterna fr familjehem
kommer att se ut framver.

i Beslutsunderlag
- Tjnsteskrivelse, 2022-10-05
- Information om nya rekommendationer familjehemsvrd, 2022-09-23

Justerare UtdragsbestyrkandeV/ |WM
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§74 Diarienummer Sn 2022/101

terkoppling till nmnd, Lex Sarah-rapporter

Socialnmndens beslut

Socialnmnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning av rendet

Socialnmnden har begrt terkoppling av tgrder som beslutats vid lex Sarah-utredningar med
rapportnummer 110, 111 och 119.

Gemensamma tgrder till flid av utredning 110 och 111:
— Gruppintervention fr att strka gruppen och dess frstelse fr verksamhetens vrdegrund.
tgrden har pbrjats men arbetet r inte klart. vergripande vrdegrundsarbete fr

verksamheterna ska pbrjas samt med att man fortstter arbeta specifikt med den aktuella
gruppen (nattpersonalen).

- Revidering av den aktuelle brukarens genomfrandeplan gemensamt mellan dag- och
nattpersonal. Den aktuelle brukarens genomfrandeplan har reviderats p angett stt. Man har
ocks ndrat arbetsstt s att nattpersonal r delaktiga i arbetet med genomfrandeplanerna.

- Information till sjukskterska om att ordination av rrelselarm frngtts samt till personal om
att ordinerade tgrder inte fr frngs. Informationen har framfrts vid APTn.
- Initiera inventering av kompetens kring genomfrandeplaner inom ldreomsorgen. tgrden

har inte varit mjlig att gra.

tgrder till flid av utredning 119:
- Information till sjukskterskor och omvrdnadspersonal om dokumentation d brister
konstaterats i utredningen. Chef och omvrdnadspersonal har i grupp diskuterat hur ansvaret fr

dokumentationen i det aktuella rendet borde sett ut. Det pgr en stndig kommunikation
mellan chef och personal om dokumentation.

- MAS har informerat sjukskterskor via e-post.

Beslutsunderlag
- Tjnsteskrivelse, 2022- 1 0—20

- Lex Sarah, rapportnummer 110, 111, 2022-05-24
- Lex Sarah. rapportnummer 119, 2022—06—16

Justerare UtdragsbestyrkandeOV WWW
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§ 75 Diarienummer Sn 2022/1 02

terkoppling- delegationsbeslut ekonomiskt bistnd

Socialnmndens beslut

Socialnmnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning av rendet

Under socialnmndens sammantrde den 28 september 2022 nskade nmndens ledamter
frdjupad information gllande besluten om frskott frmn frn delegationslistan frn Individ-
och familjeomsorgen under perioden juli — augusti 2022. Enhetschef Soa Palcic redogr fr

nmnden vad det innebr med de olika besluten inom ekonomiskt bistnd och svarar p

ledamternas frgor.

Beslutsunderlag
- Tjnsteskrivelse, 2022— 1 0-1 9
- terrapportering kring beslut gllande frskott frmn

Justerare Utdragsbestyrkande(”V”/”|
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§ 76 Diarienummer Sn 2022/99

Uppfljning av riktlinjer fr ekonomiskt bistnd

Socialnmndens beslut

Socialnmndens arbetsutskott har tagit del av informationen.

Sammanfattning av rendet

Enhetschef Soa Palcic informerar arbetsutskottet om hur arbetet fortlper med riktlinjerna fr

ekonomiskt bistnd som antogs av socialnmnden 27 april 2022.

Handlggarna ser inte att avslagen pverkats ver lag med anledning av riktlinjerna. Den delen i

riktlinjerna som pverkat arbetet mest r delen om fordonsinnehav. Flera av punkterna som
nmnden tog beslut om har inte varit aktuella under perioden och kan drfr inte redovisas.

Soa freslr att man ser ver delen i riktlinjerna som handlar om hushllsel och om ett tillgg
dr behver gras. rende kring detta kommer upp senare i hst.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 110 socialnmndens arbetsutskott, 2022-10-12
- Protokollsutdrag § 31 socialnmnden, 2022-04—27
- Utvrdering av riktlinjer fr ekonomiskt bistnd, 2022-10-12

Justerare UtdragsbestyrkandeW Ww|
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§ 77 Diarienummer Sn 2022/7

Information fr Socialnmnden 2022

Sammanfattning av rendet

Birn Franke, chef social sektor, informerar:

o IVO har gjort en granskning av HSL i srskilt boende, protokoll invntas och det kommer
att komma upp i nmnden

o Det nya projektet inom hemtjnsten, som det informerats om tidigare, har startats upp
0 Restaurang Kaveldunet p Kerstinss har ppnat igen
0 Frslag p kommande frndringar i reglementet

Justerare Utdragsbestyrkande
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§ 78 Diarienummer Sn 2022/81

Revidering av socialnmndens delegationsordning 2022-1 0-26

Socialnmndens beslut

Anta delegationsordningen med ndringar.

Sammanfattning av rendet

Den 1 augusti 2022 trdde en ny lagstiftning i kraft, Lag om tobaksfria nikotinprodukter (2022:
1257). Den innebr att det nu r anmlningspliktigt slja tobaksfria nikotinprodukter.
Handlggning och tillsyn inom lagen kommer att gras av Tillstndsenheten. Handlggning och
beslut delegeras till handlggare, vilket motsvarar handlggningen inom e-cigaretter, folkl och
receptfria lkemedel. Tillgget lggs under punkt 26 i delegationsordningen.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 111 socialnmndens arbetsutskott, 2022-10-12
— Tjnsteskrivelse, 2022-09-02
- Frslag, delegationsordning fr socialnmnden 2022—10—26

Beslutet ska skickas till

- Nmndsekreterare
- Tillstndsenheten i Samverkan

Justerare UtdragsbestyrkandeW
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§ 79 Diarienummer Sn 2022/74

r

Kommuntal fr mottagande av nyanlnda fr 2023

Socialnmndens beslut

Essunga kommun begr ingen omfrdelning av kommuntal fr nyanlnda till eller ifrn

kommunen fr 2023.

Sammanfattning av rendet

Lnsstyrelsen har skickat frslag till kommuntal fr Vstra Gtalands ln 2023 till kommunen
fr synpunkter. Kommuntalen avser frdelning av antalet nyanlnda som ska anvisas till lnets
kommuner. De kommuner som nskar genomfra omfrdelningar behver meddela
Lnsstyrelsen senast den 26 oktober.

Grunden fr Lnsstyrelsens beslut om kommuntal r regeringens beslut om lnstal och gllande
kriterier enligt lagen om mottagande av vissa nyanlnda invandrare 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

Vstra Gtalands ln att vara 1391 anvisningsbara platser. Observera att frslaget kan komma att
revideras beroende p regeringens beslut om lnstal. Enligt frslaget ska 6 personer frdelas till
Essunga kommun r 2023 (5 personer 2022).

Frvaltningen freslr ingen omfrdelning av kommuntal fr nyanlnda till eller ifrn Essunga
kommun.

Beslutsunderlag
— Protokollsutdrag § 112 socialnmndens arbetsutskott, 2022-10-12
- Tjnsteskrivelse 2022-09-26
— Lnsstyrelsens frslag till kommuntal fr Vstra Gtalands ln 2023

Beslutet ska skickas till

Enhetschef, integrationscenter

Justerare Utdragsbestyrkande
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§ 8O Diarienummer Sn 2022/2

Verksamhetsplan med budget fr 2023-2025 fr Socialnmnden

Socialnmndens beslut

1. Anta verksamhetsplan med budget fr 2023 med ndring p sidan 5, sista meningen: en
frdjupad analys kommer att gras i syfte att ta fram en handlingsplan fr att effektivisera
verksamheten.

2. Efterfrga om kad ram om 250 000 kr i socialnmndens budget fr 2023.

Sammanfattning av rendet

Frslaget innehller aktiviteter utifrn kommunfullmktiges ml och en budget i balans utifrn

de ekonomiska frutsttningar som budgetberedningen freslagit.

Verksamhetsplanen tar sin utgngspunkt i verksamhetsplanen fr 2022. Takten i

utvecklingsarbetet har ven under 2022 pverkats av pandemins vgor. Ngra aktiviteter r

drfr kvar.

I den ekonomiska ramen fr 2023 har socialnmnden ftt tillskott fr kade lokalkostnader efter
ombyggnation p Kerstinss och utkade lokaler fr daglig verksamhet med totalt 2 mnkr.
Budgeten bygger p att hyreshjningen inte blir hgre n detta.

Behovet av hemtjnst kar. Detta mter vi i budgeten med ett effektiviseringskrav inom
ldreomsorgen till fljd av nya arbetsstt.

Tv placeringar av ungdomar med omfattande problematik och en familjehemsplacering har
tillkommit. Jmfrelser med andra liknande kommuner visar att vra kostnader inom detta
omrde r hgre. Hr finns drfr ett krav p effektivisering. I budgeten finns en aktivitet att
rigga fr hemmaplanslsningar inom IFO och LSS.

En placering av brukare inom LSS har tillkommit. Budgeten bygger p att vi kan rigga en
hemmaplanslsning med personlig assistans.

Budgeten fr ekonomiskt bistnd r ofrndrad.

Frslag till beslut p sammantrdet (yrkande)

Ordfrande CliffNyqvist (M) yrkar om ndring i verksamhetsplanen p sidan 5, sista meningen:
en frdjupad analys kommer att gras i syfte att ta fram en handlingsplan fr att effektivisera
verksamheten. Drutver har det sedan de ekonomiska ramarna fr 2023 sattes tillkommit
250 000 kr i kade kostnader till socialnmndens budget. Detta med anledning av hjda

Justerare Utdragsbestyrkande
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SammantrdesdatumEssunga kommun 2022-10-26

familjehensarvoden frn SKR. Nmnden efterfrgar drfr om kad ram med 250 000 kr fr den
hjda kostnaden.

Ordfrande CliffNyqvist (M) nner att det nns tv frslag till beslut:

1. Anta verksamhetsplan med budget fr 2023.
2. 1. Anta verksamhetsplan med budget fr 2023 med ndring p sidan 5, sista meningen:

en frdjupad analys kommer att gras i syfte att ta fram en handlingsplan fr att
effektivisera verksamheten.
2. Efterfrga om kad ram om 250 000 kr i socialnmndens budget fr 2023.

Beslutsgng

Ordfrande CliffNyqvist (M) stller besluten mot varandra och finner att socialnmnden
beslutar enligt ordfrandes frslag.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 113 socialnmndens arbetsutskott, 2022-10-12
- Tjnsteskrivelse, 2022-10-06
- Verksamhetsplan med budget fr 2023.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Justerare Utdragsbestyrkande
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§ 81 Diarienummer Sn 2022/89

Preliminra anvisningsandelar fr mottagande av ensamkommande
barn 2023

Socialnmndens beslut

Essunga kommun begr ingen omfrdelning av andelstal fr ensamkommande barn till eller
ifrn kommunen fr r 2023.

Sammanfattning av rendet

Lnsstyrelsen har skickat preliminra anvisningsandelar fr mottagande av ensamkommande
barn p samrd till kommunen. I december kommer Migrationsverket att fatta beslut om
anvisningsandelarna fr 2023.

Infr beslutet om andelstal har Lnsstyrelsen i uppdrag att dela Migrationsverkets 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.

Modellen fr omfrdelning av andelar innebr att en kommun kan omfrdela delar av, eller hela,
sin andel till en annan, specificerad, mottagande kommun.

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

2023. Det r samma andelstal som r 2020—2022.

Under r 2021 tog Sverige emot 482 ensamkommande barn, enligt Migrationsverkets statistik.
Med ett totalt mottagande p upp till 1000 barn i Sverige innebr andelstalet 1 promille att
Essunga kommun ska ta emot som mest 1 ensamkommande barn.

Frvaltningen freslr ingen omfrdelning av andelstal fr ensamkommande barn till eller ifrn

Essunga kommun.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 115 socialnmndens arbetsutskott, 2022-10-12
— Tjnsteskrivelse 2022-09-30
- Samrd kring preliminra ansvisningsandelar fr mottagande av ensamkommande barn 2023,
Lnsstyrelsen 2022-08- 1 9
- Preliminra anvisningsandelar fr mottagande av ensamkommande bam 2023, Lnsstyrelsen

Justerare Utdragsbestyrkande
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Beslutet ska skickas till

Enhetschef, myndighetsavdelningen

Justerare Utdragsbestyrkande% |Mw
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§ 82 Diarienummer Sn 2022/90

i Timersttning enligt Lagen om Valfrihetssystem (LOV) 2023

Socialnmndens beslut

Timersttning fr LOV 2023 faststlls till 486 kr fr omvrdnad och 426 kr fr service.

Sammanfattning av rendet

I kommunen finns beslut om valfrihet inom hemvrden enligt Lagen om Valfrihetssystem
(LOV).
Timersttning fr LOV (Lagen om Valfrihetssystem) r 2022 r fr omvrdnad 477 kr och fr

service 41 8 kr.

Upprkningen av timersttningen sker rligen utifrn Omsorgsprisindex (OPI). Det r ett index
framtaget av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillsammans med Vrdfretagarna och
Sobona. Indexet r mnat att anvndas vid upphandling av verksamhet inom Kommunals
lneavtalsomrde.

OPI fr 2022 uppgr till 1,9%. Timersttning fr LOV r 2023 fresls vara 486 kr fr

omvrdnad och 426 kr fr service utifrn en upprkning enligt OPI fr r 2022.

Omsorgsprisindex tar bde hnsyn till lnekostnadsutvecklingen och konsumentprisindex. Det
sker dock en efterslpning eftersom indexet faststlls i december ret fre. Den kade inflation
som skett under r 2022 kommer att f genomslag p OPI fr r 2023.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 114, socialnmndens arbetsutskott, 2022-10-12
- Tjnsteskrivelse Timersttning enligt Lagen om valfrihetssystem 2022-09-30
- Omsorgsprisindex OPI fr r 2022

Beslutet ska skickas till

LOV-utfrare

Justerare Utdragsbestyrkande
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§ 83 Diarienummer Sn 2022/92

Taxor och avgifter inom ldreomsorgen 2023

Socialnmndens frslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmktige beslutar

Taxor och avgifter inom ldreomsorgen hjs med samma procentsats som maxtaxan.

Sammanfattning av rendet

Infr r 2022 gjordes en strre versyn av taxor och avgifter inom ldreomsorgen. Jmfrelse

med andra kommuner i Skaraborg lg till grund fr versynen.

Infr r 2023 rder stor oskerhet om inflationen och hushllens ekonomiska frutsttningar.

Frvaltningen freslr en generell hjning av taxor och avgifter inom ldreomsorgen med
samma procentsats som maxtaxan. Den procentsatsen faststlls senare i hst.

Inom ldreomsorgen finns ett frbehllsbelopp som skerstller att en hjning inte drabbar
personer med litet betalningsutrymme.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 116 socialnmndens arbetsutskott, 2022-10-12
- Tjnsteskrivelse, 2022-10-06
- Frslag, taxor och avgifter inom ldreomsorgen 2023, 2022-10-13

Beslutet ska skickas till
- Kommunstyrelsen
— Avgiftshandlggare

Justerare Utdragsbestyrkande
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§84 Diarienummer Sn 2022/1 O6

Tillgg i taxan "Ansknings- och tillsynsavgifter fr alkohol, tobak
och receptfria lkemedel"

Socialnmndens frslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmktige beslutar

Anta ett tillgg i nu gllande taxa fr serveringstillstnd, folkl, tobak, receptfria lkemedel, e-
cigaretter och pfyllningsbehllare, s att den omfattar uttag av avgift gllande lag om tobaksfria
nikotinprodukter (2022:1257). Taxan trder i kraft 2023-01-01.

Sammanfattning av rendet

Den 1 augusti 2022 trdde en ny lag i kraft, lag om tobaksfria nikotinprodukter. Lagen innebr

att frsljning av dessa produkter r anmlningspliktigt till den kommun dr verksamheten har
ett fysiskt frsljningsstlle, om det saknas ska anmlan gras till den kommunen dr

verksamheten har sitt ste. Lagen syftar till att begrnsa de hlsorisker och olgenheter som r

frenade med bruk av tobaksfria nikotinprodukter och innehller bestmmelser om
produktanmlan, produktkrav, frsljning och marknadsfring av tobaksfria nikotinprodukter.

Fr att kommunen ska kunna ta ut avgift mste tillgg i taxan gras s den omfattar nya lagen.
Tidstgng och handlggning av renden gllande folkl, receptfria lkemedel och e-cigaretter
motsvarar tid och handlggning fr renden som omfattas av lag om tobaksfria nikotinprodukter.
Frvaltningen bedmer drfr att avgiftsnivn ska vara densamma.

Beslutsunderlag
- Tjnsteskrivelse, 2022- 1 0-24
- Frslag, taxa fr serveringstillstnd, folkl, tobak, tobaksfria nikotinprodukter, receptfria
lkemedel, e-cigaretter och pfyllningsbehllare

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Justerare Utdragsbestyrkande
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§84 Diarienummer Sn 2022/8

Delegationsbeslut 2022

Socialnmndens beslut

Godknna redovisade delegationsbeslut.

Beslutsunderlag
- Tjnsteskrivelse, 2022-10—12
- Lex Sarah, rapportnummer 134, 2022-10-06
- Delegationsbeslut IFO, 2022-09-01 — 2022—09-30
- Delegationsbeslut VoO, 2022—09—01 — 2022-09-30
- Beslut tagna i individrenden, socialnmndens arbetsutskott, 2022-10—12

Beslutet ska skickas till

Nmndsekreterare

Justerare Utdragsbestyrkande
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Delgivningar Socialnmnden 2022

Socialnmndens beslut

Lgga redovisade delgivningar till handlingarna.

Beslutsunderlag
- Tjnsteskrivelse, 2022-10-14
- Statistik IFO, januari — september 2022
- Justerat protokoll, Folkhlsordet 2022—08-22
- Utvrderingen av Nationella riktlinjer fr vrd och std vid schizofreni och schizofreniliknande
tillstnd, 2022-10—03
— ndring av reglerna av kommunernas riktlinjer fr bostadsfrsrjning, 2022-10-06

Beslutet ska skickas till

Nmndsekreterare

Justerare / Utdragsbestyrkande
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§87

Uppdrag om terkoppling gllande rdande arbetsmiljsituation p

Kerstinss

Socialnmndens beslut
- Socialnmnden ger frvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan fr att tgrda rdande

arbetsmiljsituation p Kerstinss fr att skerstlla att brukarnas behov tillgodoses.

- Socialnmnden ska f terkoppling kring rendet under varje nmndssammantrde tills man
bedmer att situationen r lst.

Sammanfattning av rendet

I samband med informationsrende om uppfljning kring Lex Sarah—rapporter rapporterar Malin
Kronmarker, enhetschef, och Lisbeth Mrtensson, verksamhetschef, nmnden om en
arbetsmiljsituation och en frustration som rder p samtliga avdelningar p Kerstinss fr

nrvarande. Det gr inte att garantera att detta inte pverkar brukarna. Det frs en dialog hur
situationen ska lsas och de r i kartlggningsfasen fr att hitta lsningar.

Beslutet ska skickas till

Chef social sektor

Justerare Utdragsbestyrkande
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