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Presskonferens 
Onsdagen den 23 juni, 14:30 

Socialnämnden 

kallas till sammanträde onsdagen den 23 juni 2021 klockan 09:00 i Skype/Falköpingssalen, 

Stadshuset, för att behandla följande ärenden. 

Anmälan om du ska delta på plats i Falköpingssalen eller via Skype ska skickas till 

socsamm@falkoping.se och ordförande sture.olsson@falkoping.se, senast två dagar innan mötet.  

Skypelänk skickas till anmälda dagen innan sammanträdet.  
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Dnr 2021/00016   
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2.  Ekonomiuppföljning 2021 
Dnr 2021/00005   
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3.  Besvarande av remiss från kommunstyrelsen om policy 
för arbetsmiljö och hälsa 
Dnr 2021/00091   
Eva Olofsson, biträdande socialchef 
 
 
 
 
 

 

4.  Anmälan av delegationsbeslut 
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5.  Rapporter till socialnämnden 
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Eva Olofsson, biträdande socialchef 
 
 
 
 
 

 

 

 

Sture Olsson 

Ordförande 



  
  

 

 

 

Checklista barnperspektiv för socialnämnden 
Förenta nationernas barnkonvention är lag i Sverige. Barnkonventionen slår fast att 
alla barn och ungdomar under 18 år har rätt till likvärdiga villkor (art 2), har rätt till 
liv och utveckling (art 6), har rätt att uttrycka sina åsikter (art 12) samt att barnets 
bästa ska sättas i första hand (art 3). 

Frågorna nedan ska fungera som ett stöd för socialnämnden för att tillförsäkra att 
barnkonventionen övervägts vid beslutsfattande.  

1. Påverkar detta förslag barn och ungdomars situation nu och i framtiden? 
Ja ☐    Nej☐ 

2. Har barns lika värde beaktats och har det säkerställts att inget barn har 
diskriminerats (ex på diskrimineringsgrunder är fysiska och psykiska 
funktionsnedsättningar, social och ekonomisk status, etnicitet, 
könstillhörighet, tro etc.)? 
Ja☐     Nej☐ 

3. Har barns säkerhet, trygghet och rätt till utveckling beaktats? 
Ja☐     Nej☐ 

4. Har barn och ungdomar fått insyn och getts möjlighet att uttrycka sin 
mening? 
Ja ☐    Nej☐ 

5. Innebär ärendet vid en helhetsbedömning att barns bästa satts i främsta 
rummet? 
Ja ☐    Nej☐ 

 

Om något av svaren strider mot FN:s barnkonvention, beskriv varför och vilka 
överväganden som gjorts  

  



  
  

 

 

Barnkonventionens fyra grundprinciper 

Artikel 2 Barns rätt till likvärdiga villkor  
Barn har rätt till likvärdiga villkor och ska inte diskrimineras. Detta oberoende av 
exempelvis funktionsnedsättningar, social och ekonomisk status, etnicitet, 
könstillhörighet, tro hos såväl barn som förälder.  

Artikel 3- Barnets bästa i främsta rummet 
Vid alla åtgärder som rör barn ska i första hand beaktas vad som är barnets bästa. 
Vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser för barn ska 
vad som är bäst för barnet vara avgörande.  

Artikel 6- Barns rätt till liv, överlevnad och utveckling 
Barn har rätt att växa upp i en miljö som garanterar maximala möjligheter till 
överlevnad och utveckling och nämnden ska verka för att barn och unga växer upp 
under goda och trygga förhållanden 

Artikel 12- Barns rätt att uttrycka sina åsikter 
Barn har rätt att uttrycka sin åsikt i alla ärenden som rör barnet och barns åsikter ska 
tillmätas betydelse i förhållande till ålder och mognad.  

 

Barnkonventionen har inget företräde framför andra lagstiftningar och ibland uppstår 
intressekonflikter. Det är då av vikt att de olika intressena vägs mot varandra och att 
ovanstående fyra grundprinciper beaktats. Exempel på vanliga intressekonflikter är 

• Barnets bästa ut kollektiv och individuell synvinkel. Det som är det bästa för 
ett barn i en given situation är inte nödvändigtvis det bästa för ett annat barn 
eller för alla barn. Ibland behöver ett övervägande kring de båda 
perspektiven göras. 

• Barnets bästa i förhållande till vårdnadshavare. En grundläggande 
intressekonflikt finns ibland mellan barnets rätt och vårdnadshavarens ansvar 
och rättigheter.  

• Barnets bästa i förhållande till andra samhällsintressen. Ibland kan andra 
samhällsintressen väga tyngre än principen om barnets bästa, ex kan det 
handla om samhällsekonomiska frågor, en avvägning måste därför göras i 
dessa ärenden.  

• Barnets rätt utifrån ålder och mognad. Det finns tillfällen när olika åsikter 
från barn står i strid mot varandra då målgruppen inte är homogen.  

• Perspektivträngsel. Ibland krockar olika perspektiv och rättigheter med 
varandra och prioriteringar måste då göras.  



BUDGET 2021 FÖR SOCIALNÄMNDEN
Äldreomsorg, funktionsnedsättning samt förvaltningsgemensamt

Net t obudget  

2021

Net t okost nad 

2021

Result at /

prognos

Särskilda boenden för äldre 207 226 210 521 -3 295

Hemtjänst Biståndsenheten 89 748 86 132 3 616

Hemtjänst kommunens utförare 0 77 -77

Boendestöd 10 880 9 589 1 291

Larm- och nattpatrull samt dagverksamhet 27 406 26 753 653

Resursverksamhet 3 001 2 618 383

Sjuksköterskor 59 557 57 011 2 546

Rehabenheten, hjälpmedel 19 274 16 937 2 337

Bostadsanpassning 2 489 2 863 -375

Funktionsnedsättning - Assistans 38 396 43 198 -4 801

Funktionsnedsättning - LSS Gruppboende 64 585 63 789 795

Funktionsnedsättning övrigt 81 023 79 950 1 073

Förvaltningsgemensamt 35 440 25 482 9 958

Nämnd, Biståndsavd, administration, chefer 51 170 50 606 564

Summa 690 195 675 526 14 669



BUDGET 2021 FÖR SOCIALNÄMNDEN

Indiv id- och familjeomsorgen

Net t obudget  

2021

Net t okost nad 

2021
Result at  2021

Avdelningschef Individ- och familjeomsorgen
Personal- och övriga kostnader 47 362 44 232 3 130

Sjuklöner covid-19 0 -226 226

Verksamhetskostnader Barn 33 757 57 269 -23 512

Verksamhetskostnader Vuxna 3 055 6 923 -3 868

Verksamhetskostnader LSS 28 734 27 093 1 641

Verksamhetskostnader Socialpsyk 3 698 2 331 1 367

Verksamhetskostnader Våld i nära relationer 2 295 2 550 -255

Verksamhetskostnader Ekonomi 9 621 13 598 -3 977

Insatser riktade mot familjer och vuxna 19 062 17 203 1 859

Insatser riktade mot ungdomar 10 411 9 834 577

Ensamkommande barn 0 -1 000 1 000

TOTALT 157 995 179 807 -21 812
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Typ av styrdokument Policy 

Beslutsinstans Kommunfullmäktige 

Fastställd  2021- 

Diarienummer "Skriv t.ex. KS 2016/210"  

Giltighetstid "Skriv t.ex. Fr.o.m. 2016-01-01 och tills vidare"  

Dokumentet gäller för Samtliga nämnder och förvaltningar 

Dokumentansvarig HR-chefen 

Tidpunkt för 
aktualitetsprövning 

I samband med ny mandatperiod 
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Inledning 
 

Falköpings kommun ska vara en attraktiv och hälsofrämjande arbetsplats 

och arbetsmiljön ska förena väl fungerande verksamheter med ett långsiktigt 

hållbart arbetsliv. En bra arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga och i den 

ingår allt som påverkar oss i vårt arbete – fysiskt, digitalt, organisatorisk och 

socialt. Falköpings kommuns värdegrund ska forma vår arbetsmiljö och det 

hälsofrämjande arbetet. Genom ett arbetsklimat som präglas av öppenhet 

och tillit bidrar alla till delaktighet, engagemang och trivsel på arbetsplatsen. 

Vi ska behandla varandra jämlikt och respektfullt. 

Vårt arbetsmiljöarbete ska ingå som en naturlig del i det dagliga arbetet och 

genomsyra alla beslut som fattas och alla aktiviteter som genomförs. 

Arbetsgivaren ansvarar för att kraven i arbetsmiljölagen, 

arbetsmiljöförordningen och gällande föreskrifter uppfylls. 

Vi är varandras arbetsmiljö och var och en tar eget ansvar för arbetsmiljö- 

och hälsofrågor.  

 

Övergripande mål 
 

 Ge möjligheter till ett hållbart arbetsliv genom att arbetsmiljön på 

alla nivåer är trygg, säker samt utvecklande och väl anpassad till 

människors olika förutsättningar och behov. Arbetslivet ska vara 

attraktivt för medarbetare i alla livsfaser och tillgängligt för alla. En 

god arbetsmiljö är också avgörande för att säkerställa 

kompetensförsörjningen. 

 Arbeta systematiskt för att utveckla arbetsmiljön fysiskt, 

organisatoriskt och socialt och ge alla medarbetare möjlighet till ett 

ansvarsfullt och engagerat arbetsliv. 

 Arbeta hälsofrämjande och identifiera och utveckla de faktorer som 

har störst värde för både medarbetare och verksamhet – friskfaktorer. 

Förhållningssättet ska vara främjande, vilket innebär att se 

möjligheter, bibehålla och utveckla resurser och förstärka redan väl 

fungerande förhållanden.   

 Chefer, medarbetare och fackliga organisationer ska samverka för att 

åstadkomma en tillfredsställande arbetsmiljö.  
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Prioriterade mål 
 

Ansvar för arbetsmiljön 

 
I Falköpings kommun är de politiskt förtroendevalda som är arbetsgivare 

och därmed även huvudansvariga för en god arbetsmiljö. För att kunna 

uppfylla sitt ansvar är det nödvändigt att arbetsgivaren fördelar uppgifter i 

arbetsmiljöarbetet på olika personer och befattningar i verksamheten så 

dessa blir en naturlig och integrerad del av övrigt verksamhetsansvar. 

Arbetsmiljöuppgifter fördelas så långt ut i organisationen som behövs. 

Kommunfullmäktige fördelar arbetsmiljöuppgifter till kommunstyrelsen och 

övriga nämnder. Kommunstyrelsen är enligt kommunallagen att betrakta 

som en nämnd. 

De förtroendevalda i varje nämnd har, inom respektive verksamhetsområde, 

ansvarar för att arbetsmiljölagen följs. Även om arbetsmiljöansvaret har 

tilldelats någon annan person eller funktion, så har respektive nämnd ändå 

kvar det yttersta ansvaret att regelbundet följa upp att verksamheten drivs i 

enlighet med arbetsmiljölagen och gällande föreskrifter. 

Uppgiftsfördelningen ska vara skriftlig, tydlig och väl förankrad samt hållas 

aktuell inom alla verksamheter. Den som tilldelas uppgifter ska ha de 

kunskaper, befogenheter och resurser som krävs.  

Skyddsombudet företräder medarbetarna i arbetsmiljöfrågor och ska bevaka 

arbetsmiljön inom sitt skyddsområde och att arbetsgivaren uppfyller kraven 

i arbetsmiljölagen. 

Uppföljning: Enkät årlig uppföljning 

Rutin: Medarbetarportal/Arbetsmiljö och Hälsa/Fördelning av 

arbetsmiljöuppgift 

Säkerställs genom: Arbetsmiljöintroduktion för chefer, 

arbetsmiljöutbildning och utvecklingssamtal 

 

Samverkan 

Samverkan innebär att arbetsgivare, fackliga organisationer och medarbetare 

arbetar tillsammans för att skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt.  

Formerna för samverkan i arbetsmiljöfrågor regleras i samverkansavtalet. 
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För att samverkan ska fungera krävs en god dialog, ett gott samarbete och 

att samverkansstrukturen följs. 

Uppföljning: Enkät årlig uppföljning samt i FÖSAM 

(Förvaltningsövergripande Samverkansgrupp) och Cesam (Central 

samverkansgrupp) 

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) ska integreras och vara en 

naturlig del i det dagliga arbetet. Det innebär att kommunens chefer 

tillsammans med berörda skyddsombud och medarbetarna undersöker, 

riskbedömer, åtgärdar och följer upp risker i arbetsmiljön.  

Detta ska ske löpande och vid förändring. Rutiner och föreskrifter ska vara 

kända i verksamheterna. 

Uppföljning: Enkät årlig uppföljning 

Rutin: Medarbetarportal/Arbetsmiljö och Hälsa/Systematiskt 

arbetsmiljöarbete 

 

Hälsofrämjande arbete 

 

Det hälsofrämjande arbetet ska integreras och vara en naturlig del i det 

dagliga arbetet. Det hälsofrämjande fokuserar på att identifiera och stärka de 

stödjande och uppbyggande faktorerna i arbetslivet (friskfaktorer). Det 

hälsofrämjande arbetet har sin grund arbetslivets forskning och kunskap om 

friskfaktorer. 

Medarbetare uppmuntras att delta i friskvårdsaktiviteter för att bibehålla och 

förbättra livsstil och hälsa. Aktiviteter med inslag av kultur och kreativitet är 

en del i det hälsofrämjande arbetet.  

Uppföljning: Utvecklingssamtal och enkät årlig uppföljning SAM 

Rutin: Medarbetarportal/Arbetsmiljö och Hälsa/Systematiskt 

arbetsmiljöarbete Medarbetarportal/Arbetsmiljö och Hälsa/Anställning 

       



 6 

Introduktion 

 

Alla nyanställda, tillsvidare och tidsbegränsade anställningar, personer som 

byter arbetsplats samt medarbetare som återkommer efter längre tids 

frånvaro ska ges introduktion i hur verksamheten fungerar, inklusive det 

systematiska arbetsmiljöarbetet, samt informeras om hur arbetet ska 

bedrivas på ett tryggt och säkert sätt. 

Uppföljning: Enkät årlig uppföljning SAM 

Rutin: Medarbetarportal/Kompetensförsörjning/Introducera 

 

Organisatorisk och social arbetsmiljö 

 

En bra organisatorisk och social arbetsmiljö ger medarbetaren möjligheter 

att utveckla sin kompetens. Det goda arbetet innebär att både medarbetare 

och arbetsgivare fokuserar på hälsosam arbetsbelastning, 

arbetstidsförläggning och att det finns en balans mellan arbetets krav och 

resurser samt tid för återhämtning. Alla på arbetsplatsen har ett ansvar för 

att förebygga kränkande särbehandling. 

Uppföljning: Enkät årlig uppföljning SAM, medarbetarenkät  

Rutin: Medarbetarportal/Arbetsmiljö och hälsa/Organisatorisk och social 

arbetsmiljö Riktlinje kränkande särbehandling 

Medarbetarportal/Arbetsmiljö och hälsa/Systematiskt arbetsmiljöarbete    

 

Arbetsanpassning och rehabilitering 

 

Falköpings kommun har som arbetsgivare ett ansvar att arbetsanpassning 

och rehabiliteringsarbetet bedrivs på ett aktivt, organiserat och effektivt sätt. 

Med tidiga insatser och ett förebyggande arbete främjar vi hälsa vilket i sin 

tur leder till ökat engagemang och en utvecklad verksamhet. 

Chefer och medarbetare, vid såväl sjukfrånvaro som tidiga tecken på ohälsa, 

tar ett gemensamt ansvar för att förebygga sjukfrånvaro och underlätta 

återgång i arbete för de medarbetare som är sjuka. Varje medarbetare 

medverkar aktivt i sin rehabilitering och deltar, tillsammans med 

arbetsgivaren, i planering av lämpliga åtgärder. Krävs det individuella 
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arbetsanpassningar, utöver det som vidtagits i det generella 

arbetsmiljöarbetet, så ska det utredas. 

Uppföljning: Enkät årlig uppföljning SAM, analys av frisktal och 

sjukfrånvarostatistik 

Rutin: Medarbetarportal/Arbetsmiljö och Hälsa/Rehabilitering 

 

Lika möjligheter  

 

I Falköpings kommun accepteras inte någon form av kränkande 

särbehandling, diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller 

repressalier. Att bemöta varandra med respekt ska vara vägledande i allt 

arbete och alla relationer. Jämställdhetsarbetet ska syfta till att ge kvinnor 

och män lika rättigheter, skyldigheter och utvecklingsmöjligheter. 

Mångfald är berikande för arbetsplatser och kan definieras på många sätt. 

Arbetsgivaren är skyldig att förebygga diskriminering och främja lika 

rättigheter och möjligheter. Enligt diskrimineringslagen skall arbetsgivaren 

arbeta med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering på grund av 

ålder, kön eller könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning 

och ålder. Detta arbete beskrivs mer i kommunens Riktlinje för lika 

möjligheter och aktiva åtgärder för att motverka diskriminering.  

Uppföljning: Enkät årlig uppföljning SAM, analys av frisktal och 

sjukfrånvarostatistik, medarbetarenkät 

Rutin: Medarbetarportal/Styrdokument/Riktlinje för lika möjligheter och 

aktiva åtgärder för att motverka diskriminering 

 

Effektmål 
 

 En låg och stabil sjukfrånvaro 

 Bevara högt NMI- resultat (Nöjd Medarbetar Index) 

 Bevara högt HME- resultat (Hållbart Medarbetar Engagemang) 

Uppföljning och utvärdering av de prioriterade målen sker via resultatet av 

den årliga uppföljningen av arbetsmiljöarbetet. Resultatet ska ligga till 

grund för kontinuerliga förbättringar av arbetsmiljön och kopplas till 

budgetprocessen. Resultatet rapporteras i respektive nämnd och hanteras i 

samverkansstrukturen. Det åligger varje chef att involvera sina 

skyddsombud och medarbetare i ovanstående arbetet 



 

Socialförvaltningen 

 

Falköpings kommun   Sankt Sigfridsgatan 9   52181 Falköping   Telefon 0515-88 50 00 

kommunen@falkoping.se   www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478   Plusgiro 3 21 38-0   Org nr 2120001744 
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Besvarande av remiss från kommunstyrelsen om policy 
för arbetsmiljö och hälsa 

Förslag till beslut 

1 Socialnämnden föreslås att anta nedanstående yttrande som sitt eget och 

skicka det till kommunstyrelsen.         

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen har skickat förslag på policy för arbetsmiljö och hälsa på 

remiss till samtliga nämnder.  

Förslaget till policy för arbetsmiljö och hälsa är ett övergripande 

styrdokument som anger målen för kommunens arbetsmiljöarbete samt vilka 

rutiner som är kopplande till arbetet med policyn och hur målen följs upp. 

Policyn är ett ramverk för arbetsmiljöarbetet, men anger inga detaljer kring 

hur arbetet ska gå till. Här hänvisar policyn istället till de rutiner som finns 

för de områden som policyn omfattar.      

Förvaltningens bedömning 

Socialförvaltningen gör bedömningen att det positivt med ett övergripande 

dokument som håller ihop alla delarna i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Förvaltningen ser också positivt på att det anges vilka rutiner som finns inom 

området samt hur de prioriterade målen ska följas upp. Flera mål följs även 

upp i en och samma uppföljning, vilket underlättar för förvaltningens chefer. 

Förvaltningen ställer sig bakom förslaget till policy för arbetsmiljö och hälsa  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2021-06-10 

Förslag till policy för arbetsmiljö och hälsa 

Delegationsbeslut gällande policy för arbetsmiljö och hälsa       

Beslutet ska skickas till 

Kommunsyrelsen 

Eva Olofsson, biträdande socialchef 

 

 

 

Eva Olofsson 

Biträdande socialchef 



 

Kommunledningsförvaltningen   Kansliavdelningen 

 

Linda Karelid   Kanslichef      linda.karelid@falkoping.se  

Falköpings kommun   Sankt Sigfridsgatan 9   52181 Falköping   Telefon 0515-88 50 00 

kommunen@falkoping.se   www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478   Plusgiro 3 21 38-0   Org nr 2120001744 
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 Samtliga nämnder 

Policy för arbetsmiljö och hälsa 

Delegationsbeslut 

1 Förslag på policy för arbetsmiljö och hälsa skickas på remiss till samtliga 

nämnder med svar senast den 1 augusti 2021. 

Delegationsbeslut enligt  

Enligt kommunstyrelsens delegationsbestämmelser antagna 10 februari 

2021, § 17. 

Bakgrund 

HR-avdelningen har arbetat fram ett förslag på ny policy för arbetsmiljö och 

hälsa, vilken föreslås ersätta den föregående policyn från 2013 för området.  

 

Syftet med policyn är att den kommunövergripande ska vara ett styrande 

dokument som ska användas i det löpande arbetsmiljöarbetet. Uppföljning av 

arbetsmiljöarbetet ska ske på samtliga nivåer i organisationen från 

kommunfullmäktige ner till enhet.I samband med framtagandet av ny policy 

för arbetsmiljö och hälsa har det även gjorts en del förändringar vad gäller 

upplägget och innehållet. Den största skillnaden är att det nu finns 

dokumenterade övergripande och prioriterade mål för arbetsmiljöarbetet 

samt vilken rutin som är kopplad till målet och hur det ska följas upp.  

  

Policyn har samverkats med kommunens fackliga organisationer i den 

centrala samverkansgruppen (CESAM) samt i den personalstrategiska 

gruppen.  Policyn är övergripande och har inte för avsikt att specificera varje 

nämnds- förvaltnings enskilda behov utan ska vara grunden för framtagna 

riktlinjer och rutiner.  

 

 

 

Linda Karelid 

Kanslichef 
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§ 215 Dnr 2021/00091  

Besvarande av remiss från kommunstyrelsen om policy 
för arbetsmiljö och hälsa 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Socialnämnden föreslås att anta nedanstående yttrande som sitt eget och 

skicka det till kommunstyrelsen.        

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har skickat förslag på policy för arbetsmiljö och hälsa på 

remiss till samtliga nämnder.  

Förslaget till policy för arbetsmiljö och hälsa är ett övergripande 

styrdokument som anger målen för kommunens arbetsmiljöarbete samt vilka 

rutiner som är kopplande till arbetet med policyn och hur målen följs upp. 

Policyn är ett ramverk för arbetsmiljöarbetet, men anger inga detaljer kring 

hur arbetet ska gå till. Här hänvisar policyn istället till de rutiner som finns 

för de områden som policyn omfattar.      

Förvaltningens bedömning 

Socialförvaltningen gör bedömningen att det positivt med ett övergripande 

dokument som håller ihop alla delarna i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Förvaltningen ser också positivt på att det anges vilka rutiner som finns inom 

området samt hur de prioriterade målen ska följas upp. Flera mål följs även 

upp i en och samma uppföljning, vilket underlättar för förvaltningens chefer. 

Förvaltningen ställer sig bakom förslaget till policy för arbetsmiljö och hälsa  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2021-06-10 

Förslag till policy för arbetsmiljö och hälsa 

Delegationsbeslut gällande policy för arbetsmiljö och hälsa            

 

 

 

  

 

Paragrafen skickas till  
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Anmälan av delegationsbeslut 

Förslag till beslut 

1 Socialnämnden beslutar att godkänna delegationsbeslut för perioden 

2021-05-01 – 2021-05-31.        

Bakgrund 

Beslut som fattas med stöd av gällande delegationsordning anmäls till 

socialnämnden.  

Delegationslistor 

Beslut fattande under perioden 2021-05-01 – 2021-05-31 

Individbeslut – Viva - IFO   224 

Individbeslut – Viva – ÄO/LSS  627  

Individbeslut – Procapita – ÄO/LSS   138 

Bostadsanpassningsbidrag  7 

Dödsboanmälan    0 

Personal/anställningar – tillsvidare  10 

Personal/anställningar – visstid  17 

Bisyssla    0 

Utdelning fonder   0 

Jämkning dubbla boendekostnader  0 

Avskrivning skuld   0 

Tillståndsenheten i samverkan  4 

Socialnämndens arbetsutskott – protokoll 2 

Beslutsunderlag 

Handlingarna finns tillgängliga för socialnämnden under sammanträdet.  

Beslutet ska skickas till 

Akt 

 

 

 

Carin Karlsson 

Nämndsekreterare 




