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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 25

2016-04-07

Kvalitetsuppföljning vid
Arbetsmarknadsenheten
samordnarområde 1 och 2 för
arbetsmarknadsinsatser
Dnr SN 16/0037

Beslut
Socialnämnden godkänner Socialkontorets kvalitetsuppföljning av
Arbetsmarknadsenheten samordnarområde 1 och 2.
__________

Sammanfattning
En långsam men positiv utveckling har skett inom båda samordnarområdena.
Kvalitetsarbetet har kommit igång och det finns ett positivt arbetsklimat som
visar på en god vilja att förbättra kvalitén.
Arbetsmiljöarbetet är eftersatt, lokalerna är slitna och tillgängligheten för
deltagarna är mycket begränsad.

Beslutsunderlag


Socialkontorets tjänsteskrivelse den 11 februari 2016

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 26

2016-04-07

Kvalitetsuppföljning på Socialpsykiatrin
Dnr SN 16/0026

Beslut
Socialnämnden godkänner Socialkontorets kvalitetsuppföljning på
Socialpsykiatrienheten.
__________

Sammanfattning
Kvalitetsuppföljning är genomförd på Socialpsykiatrienheten. Merparten av det
systematiska förbättringsarbetet har avstannat sedan förra avtalsuppföljningen.

Beslutsunderlag


Socialkontorets tjänsteskrivelse den 27 januari 2016

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 27

2016-04-07

Kvalitetsuppföljning vid Lane, boende
för ensamkommande flyktingungdomar
Dnr SN 16/0036

Beslut
Socialnämnden godkänner Socialkontorets kvalitetsuppföljning på Lane,
boende för ensamkommande flyktingungdomar.
__________

Sammanfattning
Flera stora förbättringar har genomförts sedan förra uppföljningen. Här kan
nämnas att enheten arbetar på ett föredömligt sätt med ungdomarna utifrån
modellen ”HITTA RÄTT” som på ett systematiserat sätt skapar en lärande
introduktion i det svenska samhället.
En kvarstående allvarlig brist har dock identifierats. Bristen avser upphandling
av catering mat som inte har skett i enlighet med Upplands-Bros inköpspolicy
och delegationsförordning.

Beslutsunderlag


Socialkontorets tjänsteskrivelse den 3 februari 2016

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 28

2016-04-07

Avtalsuppföljning på Hagtorps
äldreboende 2016
Dnr SN 16/0009

Beslut
Socialnämnden godkänner Socialkontorets avtalsuppföljning på Hagtorps
äldreboende.
__________

Sammanfattning
Hagtorps äldreboende drivs på entreprenad av Frösunda Omsorg AB sedan 15
maj 2013. Med hänvisning till gällande avtal genomför Socialkontoret
avtalsuppföljning varje år. Uppföljning för 2016 har skett på Hagtorps
äldreboende den 1 mars 2016.
Betydande förbättringar har genomförts gällande dokumentation men anbudets
mervärden utevistelse och kontaktmannatid kan fortfarande inte helt
säkerställas. Mervärdet gällande individuella och gemensamma aktiviteter har
arbetats med på ett föredömligt sätt och når nu upp till kraven.
Socialkontoret följer upp förbättringsarbetet med de identifierade bristerna och
har begärt in åtgärdsplan. Uppföljning av vidtagna åtgärder kommer följas upp
månadsvis på samverkansmöten mellan Hagtorp och Socialkontoret.

Beslutsunderlag


Socialkontorets tjänsteskrivelse den 4 mars 2016

Beslutet skickas till:



Justerandes sign

Akt
Enhetschef Isabel Von Wachenfeldt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 29

2016-04-07

Riktlinjer för särskild förordnad
vårdnadshavare avseende
ensamkommande flyktingbarn
Dnr SN 16/0057

Beslut
Socialnämnden godkänner riktlinjerna för särskild förordnad vårdnadshavare
avseende ensamkommande flyktingbarn.
__________

Sammanfattning
Revidering av riktlinjerna för föräldrars ersättningsskyldighet. De förändringar
som har skett är att överförmyndaren har förändrat sin ersättning för gode män
till ensamkommande barn och att Socialkontoret har samma ersättningsnivå
som överförmyndaren.

Beslutsunderlag


Socialkontorets tjänsteskrivelse den 7 mars 2016.

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 30

2016-04-07

Riktlinjer för föräldrars
ersättningsskyldighet vid
heldygnsplacering av barn och ungdom
Dnr SN 16/0059

Beslut
Socialnämnden godkänner riktlinjerna för föräldrars ersättningsskyldighet vid
heldygnsplacering av barn och ungdom.
__________

Sammanfattning
Revidering av riktlinjer för föräldrars ersättningsskyldighet. Den senaste
revideringen var för ett år sedan De förändringar som har skett är av
redaktionell typ.

Beslutsunderlag


Socialkontorets tjänsteskrivelse den 7 mars 2016.

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 31

2016-04-07

Revidering av riktlinjer för
Socialkontorets missbruksvård
Dnr SN 16/0058

Beslut
Socialnämnden godkänner revideringen av riktlinjer för socialkontorets
missbruksvård.
__________

Sammanfattning
Revidering av Socialkontorets riktlinjer sker varje år. De förändringar som har
skett är till en del av redaktionell art. I övrigt är det några förtydligade för att
göra det tydligare om hur arbetet med missbrukare ska utföras i kommunen.
Den enda större förändringen är att egenavgiften för missbruksvård höjs från
80 kronor per dygn till 100 kronor per dygn. Egenavgiften för missbruksvård
följer den egenavgift som landstinget tar ut vid sjukhusvård.

Beslutsunderlag


Socialkontorets tjänsteskrivelse den 8 mars 2016.

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Akt

Utdragsbestyrkande

9 (25)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 32

2016-04-07

Bostäder till nyanlända
Dnr SN 16/0067

Beslut
Socialnämnden godkänner Socialkontorets planering för nya bostäder för
nyanlända och överlämnar uppdraget till Upplands-Brohus.
__________

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner Socialkontorets planering för nya bostäder för
nyanlända och överlämnar uppdraget till Upplands-Brohus.

Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Åkerlind (M), Björn Liljedahl (M), Vesna Rajic (M) och Lisbeth
Waern (L) föreslår att Socialnämnden återremitterar ärendet.
Kerstin Ahlin (S) föreslår att Socialnämnden beslutar enligt Socialkontorets
förslag till beslut.

Sammanfattning
Enligt den nya bosättningslagen som trädde ikraft den 1 mars i år ska
Upplands-Bro kommun ta emot 73 nyanlända under 2016. Detta innebär att
kommunen behöver tillgängliggöra bostäder för målgruppen. Socialkontoret
föreslår att Upplands Bro-hus får i uppdrag att tillgängliggöra en större
lägenhet i månaden för nyanlända barnfamiljer samt att upprätta 40
singellägenheter i form av boendemoduler. Boendemodulerna upprättas på
lämplig mark som kommunen äger.
För att främja integrationen och självförsörjning föreslår Socialkontoret den
nyanlände erbjudas eget kontrakt till sitt boende i lägenheter tillhandahållna av
Upplands-Brohus. Idag erbjuds nyanlända andrahandsboende vilket enligt
Socialkontorets bedömning är felaktig.

Beslutsunderlag


Socialkontorets tjänsteskrivelse den 14 mars 2016.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut där det ena är att ärendet
ska återremitteras och ställer därför frågan om ärende ska avgöras idag.
Ordförande finner att ärendet ska avgöras idag.
Votering begärs.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden

11 (25)

Sammanträdesdatum:

2016-04-07

Fortsättning § 32
Socialnämnden godkänner följande beslutgång:
Den som vill att Socialnämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag röstar ja.
Den som vill att ärendet ska återremitteras enligt Anders Åkerlind (M) med
fleras förslag röstar nej.

Omröstningsresultat
Under upprop lämnas följande röster:
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Ja-röst

Kerstin Ahlin (S)

X

Britt-Marie Gerdin (S)

X

Kimmo Lindstedt (S)

X

Joséphine-Charlotte Halvarsson
(MP)

X

Berit Brofalk (C)

X

Nej-röst

Anders Åkerlind (M)

X

Björn Liljedahl (M)

X

Vesna Rajic (M)

X

Lisbeth Waern (M)

X

Anitha Nygårds (SD)

X

Tina Teljstedt (KD)

Avstår

X

Under upprop lämnas sex (6) ja-röster för att ärendet ska avgöras idag mot fem
(5) nej-röster för att ärendet ska återremitteras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

2016-04-07

Fortsättning § 32

Reservation
Anders Åkerlind (M), Björn Liljedahl (M), Vesna Rajic (M) och Lisbeth
Waern (L) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:
”Liberalerna och Moderaterna anser inte att nyanlända flyktingar som erhållit
uppehållstillstånd och som fördelats till Upplands-Bro kommun enligt nya
bosättningslagen ska erbjudas förstahandskontrakt då detta blir en direkt
orättvisa mot andra nyanlända flyktningar med uppehållstillstånd som skaffat
eget boende många gånger i andra hand, mot andra flyktningar som anlänt
tidigare och idag bor i andrahandsboende samt alla övriga medborgare som har
stort behov av bostad. Detta främjar inte heller allmänhetens acceptans för vår
ambition att på bästa sätt se till att de kvotfördelade flyktingar som fått
uppehållstillstånd skall komma in i arbetsliv och egenförsörjning”.
Anitha Nygårds (SD) instämmer och ställer sig bakom Moderaterna och
Liberalernas reservation.
Beslutet skickas till:




Justerandes sign

Akt
Upplands-Brohus
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 33

2016-04-07

Kvalitetsberättelse 2015 från privata
utförare med upphandling enligt LOV
och LOU
Dnr SN 16/0063

Beslut
Socialnämnden godkänner kvalitetsberättelserna från de privata utförarna.
__________

Sammanfattning
Enligt ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete och avtal med utförare
efter upphandling enligt LOV (Lagen om valfrihetssystem, 2008:962) och
LOU (Lag om offentlig upphandling, 2007:1091), ska utförare årligen upprätta
en sammanhållen kvalitetsberättelse.
Samtliga privata utförare har uppfyllt kravet och kommit in med sin
kvalitetsberättelse inom utsatt tid. Berättelsen visar hur utföraren arbetat enligt
ledningssystemet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra
verksamhetens kvalitet.

Beslutsunderlag


Socialkontorets tjänsteskrivelse den 10 mars 2016

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 34

2016-04-07

Socialnämndens kvalitetsberättelse
2015 för Socialkontorets verksamheter
Dnr SN 16/0064

Beslut
Socialnämnden godkänner kvalitetsberättelse för 2015.
__________

Sammanfattning
Enligt ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9 bör
nämnden årligen upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse.
Samtliga enheter inom Socialkontoret har kommit in med sin
kvalitetsberättelse inom utsatt tid. Berättelsen visar hur Socialkontoret har
arbetat enligt ledningssystemet i syfte att utveckla och säkra kvalitén i
Socialkontorets verksamheter.

Beslutsunderlag


Socialkontorets tjänsteskrivelse den 10 mars 2016

Beslutet skickas till:







Justerandes sign

Avdelningschef utföraravdelningen
Avdelningschef kvalitet och verksamhetsstöd
Enhetschef bistånd
Enhetschef barn och unga
Enhetschef vuxenenheten
Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 35

2016-04-07

E-hälsostrategi 2016
Dnr SN 16/0060

Beslut
Socialnämnden godkänner Socialkontorets e-hälsostrategi.
__________

Sammanfattning
E-hälsostrategin är ett dokument som reglerar hur Socialkontoret framledes ska
arbeta med e-hälsa. Det är viktigt att arbetet med e-hälsa sker ur ett
kommunövergripande perspektiv. Verksamhet måste samarbeta med IT-staben
och personal som arbetar med säkerhetsfrågor för att arbetet ska kunna fungera
då ingen av verksamheterna kan arbeta med e-hälsa på egen hand.
E-hälsostrategin är en grund för arbetet. Av strategin framgår dels hur vi ska
arbeta på övergripande nivå och dels vilka insatser inom e-hälsoområdet
Socialkontoret ska arbeta med under 2016 och 2017.
E-hälsa är ett område under stor förändring och det sker en snabb utveckling
inom området. Det innebär att det kan bli förändringar på de insatser som har
tagits upp i detta ärende. Varje år kommer det att ske en redovisning till
Socialnämnden med de insatser som har genomförts under året samt en plan för
nästkommande år.

Beslutsunderlag


Socialkontorets tjänsteskrivelse den 8 mars 2016.

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 36

2016-04-07

Ansökan om föreningsbidrag från
Kalevas seniorer 2016
Dnr SN 16/0049

Beslut
Socialnämnden beviljar Kalevas seniorer 73 600 kronor i föreningsbidrag för år
2016.
__________

Sammanfattning
Kalevas Seniorer ansöker om föreningsbidrag på 73 614 kronor. Upplands-Bro
är enligt lagstiftning finskt förvaltningsområde och verksamheten är ett viktigt
komplement till kommunens äldreomsorg samt har stor betydelse för äldre med
finskt ursprung. Föreningsbidrag möjliggör att verksamheten kan fortgå och
utvecklas. Socialkontoret föreslår att Kalevas Seniorer beviljas 73 600 kr
i föreningsbidrag år 2016.

Beslutsunderlag


Socialkontorets tjänsteskrivelse den 1 mars 2016.

Beslutet skickas till:




Justerandes sign

Kalevas Seniorer
Kamrerassistent avdelningen kvalitet- och verksamhetsstöd
Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 37

2016-04-07

Ansökan om föreningsbidrag från
Kvinnojouren Anna i Upplands-Bro
kommun 2016
Dnr SN 16/0042

Beslut
Socialnämnden beviljar Kvinnojouren Anna föreningsbidrag med 120 000
kronor för 2016.
__________

Sammanfattning
Kvinnojouren Anna ansöker om föreningsbidrag med 172 000 kronor.
Bidraget avser bland annat kostnader för hyra av kontor, telefon, bredband,
handledning personal och redovisningstjänster.
Föreningens målsättning är att verka för kvinnors och barns rätt att leva utan
våld, förtryck och förnedring, samt att arbeta för ett jämlikt samhälle.
Föreningen erbjuder skyddat boende och samtalskontakt för kvinnor utsatta för
misshandel och hot. Dessutom bedriver föreningen utbildning, information och
opinionsbildning. Kvinnojouren kompletterar socialtjänstens verksamhet men
då socialnämndens budgeterade medel är begränsade föreslår socialkontoret att
föreningen ska erhålla bidrag med 120 000 kronor.

Beslutsunderlag


Socialnämnden beviljar Kvinnojouren Anna föreningsbidrag med 120
000 kronor för 2016.

Beslutet skickas till:




Justerandes sign

Kvinnojouren Anna i Upplands-Bro
Kamrerassistent avdelningen kvalitet och verksamhetsstöd
Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 38

2016-04-07

Ansökan om föreningsbidrag från
Upplands-Bro anhörigförening 2016
Dnr SN 16/0043

Beslut
Socialnämnden beviljar Upplands-Bro Anhörigförening föreningsbidrag med
60 000 kronor för år 2016.
__________

Sammanfattning
Upplands-Bro Anhörigförening ansöker om föreningsbidrag på 60 000 kronor
för verksamhetsåret 2016. Föreningen ska verka för goda kontakter med
politiker och tjänstemän samt gott samarbete med personal inom sjukvård och
omsorg. Socialkontoret föreslår att Upplands-Bro Anhörigförening beviljas 60
000 kronor i föreningsbidrag år 2016.

Beslutsunderlag


Socialkontorets tjänsteskrivelse den 1 mars 2016.

Beslutet skickas till:




Justerandes sign

Upplands-Bro Anhörigförening
Kamrerassistent avdelningen kvalitet- och verksamhetsstöd
Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 39

2016-04-07

Uppdrag om detaljplaneändring
Dnr SN 16/0066

Beslut
Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsen att besluta om
Detaljplanändring för Lillsjö badväg i Kungsängen som tillåter nybyggnation
av ett särskilt boende för äldre och förskola.
__________

Sammanfattning
Utifrån befolkningsutvecklingen i Upplands-Bro med en ökad andel äldre
kommuninvånare finns ett behov av ytterligare ett särskilt boende för äldre. För
att få ekonomisk bärighet i verksamheten för boendet inrymma minst 60
boendeplatser. Marken vid Lillsjö badväg möjliggör också att en förskola kan
byggas i närheten av det särskilda boendet vilket Socialkontoret är positiv till.

Beslutsunderlag


Socialkontorets tjänsteskrivelse den 14 mars 2016.

Beslutet skickas till:



Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 40

2016-04-07

Behovsanalys inför upprättande av
särskilt boende
Dnr SN 16/0069

Beslut
Socialnämnden godkänner Socialkontorets behovsanalys inför upprättande av
särskilt boende.
__________

Sammanfattning
Utifrån befolkningsutvecklingen i Upplands-Bro med en ökad andel äldre
kommuninvånare finns ett behov av ytterligare ett särskilt boende för äldre. För
att få ekonomisk bärighet i verksamheten bör boendet inrymma minst 60
boendeplatser. Framtagen behovsanalys belyser viktiga aspekter vad gäller
lokalutformning på det nya boendet.

Beslutsunderlag


Socialkontorets tjänsteskrivelse den 14 mars 2016.

Beslutet skickas till:



Justerandes sign

Upplands Bro-hus
Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 41

2016-04-07

Brukaren ska äga sin tid – en utredning
om flexibel hemtjänst
Dnr SN 16/0078

Beslut
Att godkänna Socialkontorets rapport avseende flexibel hemtjänst.
__________

Sammanfattning
Utifrån nämnduppdraget Brukaren ska äga sin tid, har Socialkontoret utrett
frågan om att öka flexibiliteten inom äldreomsorgen med ett fokus på den
enskildes behov samt en flexiblare disponering av beviljade hemtjänstinsatser.
Socialnämnden har visat riktningen att fokus ska ligga på den enskildes behov,
självbestämmande och den enskildes delaktighet och intigritet genom att införa
lagen om valfrihet (LOV), att anta värdegrundsgarantier samt besluta om att
införa ett behovsinriktat arbetssätt med modellen ÄBIC i Upplands-Bro. Denna
tydlighet finns även i nämndens riktlinjer för handläggning av äldre- och
handikappomsorgen enligt Socialtjänstlagen (SoL).
Socialkontoret har påbörjat en förändringsprocess som syftar till ett nytänkande
i handläggningsförfarandet och en attitydförändring hos utföraren för en mer
flexibel planering så att brukarens påverkan av utförandet ökar.
Förändringsarbetet tar tid att genomföra då det handlar om att förändra
arbetsmetoder och attityder. För att utförarna ska planera mer flexibelt med hög
brukarpåverkan, behövs ytterligare utbildningsinsatser. Även introduktionen
till nyanställd personal behöver förbättras, rutiner behöver utvecklas samt att
dialogen mellan beställare, utförare, brukare och närstående, behöver utökas.

Beslutsunderlag


Socialkontorets tjänsteskrivelse den 9 mars 2016.

Beslutet skickas till:



Justerandes sign

Enhetschef Biståndsenheten
Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 42

2016-04-07

Förprojektering för en gruppbostad
enligt LSS-förstudie
Dnr SN 15/0013

Beslut
Socialnämnden godkänner förstudien för gruppbostad enligt LSS samt beslutar
att ge Upplands-Brohus AB i uppdrag att genomföra detaljprojektering av
gruppbostaden.
__________

Sammanfattning
Socialnämnden beslutade den 4 juni 2014 att ge Socialkontoret i uppdrag att
tillsammans med Upplands-Brohus AB förprojektera för en gruppbostad enligt
lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Beslutet grundrar
sig på de volymökningar inom gruppen personer med funktionsnedsättning
med ett behov av gruppbostad som Socialnämnden står inför.
Upplands-Brohus AB har genomfört en förstudie som består av ritningar samt
en preliminär kalkyl för boendet. Ritningarna har tagits fram utav en arkitekt
på uppdrag ifrån Upplands-Brohus AB. Ritningarna illusterarer hur boendet
ska se ut, vart det ska ligga på fastigheten samt vad som ska finnas i boendet
utifrån funktionsprogrammet. Utifrån behoven i funktionsprogrammet har
arkitektförslaget landat på en byggnad med en bruttoarea på cirka 780 m2
BTA. Upplands-Brohus AB har även tagit fram en preliminär kalkyl för
boendet. Kalkylen är även den baserad på funktionsprogrammet som
Socialnämnden beslutade att anta den 10 mars 2016. Hyran för det nya boendet
har beräknats till totalt 3 600 tkr per år varav bostadsdelen kan beräknas till
450 tkr per år om bostadshyran begränsas till 6 250 kr per månad och lägenhet.

Beslutsunderlag


Socialkontorets tjänsteskrivelse den 29 mars 2016

Beslutet skickas till:





Justerandes sign

Upplands-Brohus AB
Avdelningschef Utförarenheten
Enhetschef Gruppbostäder
Akt

Utdragsbestyrkande

22 (25)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

2016-04-07

§ 43

Rapporter
Dnr SN 16/0005

Kontorschefens rapport






Lägesrapport gällande flyktingläget
Ej verkställda beslut LSS-boenden
Synliggöra mer vad Socialkontoret gör på kommunens hemsida
Mer information om hur arbetet går med att hitta bostäder
Mitt i – artikeln angående vräkning

Ekonomisk rapport
Carina Lennartsson presenterar den ekonomiska prognosen per den sista
februari 2016.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 44

2016-04-07

Delegationsbeslut

Tillförordnad kontorschef för socialkontoret
Dnr SN 16/0001

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 45

Justerandes sign

2016-04-07

Anmälningar

1.

Förtydligande angående bevakning evakueringsplatser

2.

Cirkulär 16:10 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta

3.

Tillsyn av ankomstboenden

4.

Protokollsutdrag från familjerättsnämnden den 9 mars,
verksamhetsberättelse 2015 för familjerättsnämnden

5.

Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2016,
reviderat utfall - centralt

6.

Månadsrapport från Patientnämnden avseende kommunal vård, februari
2016

Utdragsbestyrkande
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