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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-24 52

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 52 Dnr 2020/52 700 SN

Information; Aktiverande av krisledningsnämnden

Beslut
Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Ilko Corkovic, ordförande för krisledningsnämnden beslutade 2020-06-01 att aktive-
ra krisledningsnämnden. Krisledningsnämnden aktiveras för att fullgöra socialnämn-
dens uppgifter som härrör sig till åtgärder för att säkra att socialförvaltningen får 
bästa förutsättningar för att klara verksamheterna inom vård och omsorg under på-
gående Covid-19 pandemi. I övrigt fullgör socialnämnden sina uppgifter i enlighet 
med reglementet. 

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut av Ilko Corkovic, 2020-06-01.

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-24 53

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 53 Dnr 2020/52 700 SN

Information; Beslut tagna av krisledningsnämnden

Beslut
Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Inkommit två beslut från krisledningsnämnden:

-  2020-06-03, § 3 ansöka om stadsbidrag för merkostnad till följd av Covid-19 

- 2020-06-03, § 4 lönepåslag för arbetet med omsorgstagare

- 2020-06-05, § 8 Digitala lösningar för äldreboenden. 

- 2020-06-05, § 9 Kommunens hantering av förändrade rekommendationer från 
folkhälsomyndigheten/regeringen. 

Beslutsunderlag
Protokoll från Krisledningsnämnden, 2020-06-03 och 2020-06-05.

______________
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Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-24 54

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 54 Dnr 2020/52 700 SN

Information; Besök av anhöriga på äldreboenden

Beslut
Socialnämnden beslutar
att ställa sig bakom förslaget till krisledningsnämnden att möjliggöra träffar på
          äldreboenden utomhus för anhöriga. 

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har under en tid fått många samtal där anhöriga önskar en lösning för 
möten med sina anhöriga som bor i våra äldreboenden. 

Förvaltningen har lämnat ett förslag till Krisledningsnämnden som innebär att förvalt-
ningen kan erbjuda organiserade besök utomhus när vädret tillåter. 
En besöksvärd kommer att vara på plats för att servera fika och även se till att besö-
ket sker enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Två meters avstånd gäller under hela besöket och besökarna får ta ansvar för att 
avståndet hålls, av alla i sällskapet. Omsorgstagaren får ta emot 3 besökare per till-
fälle. Besökarna får inte ha några förkylningssymtom. 

Besökstiden är 1 timme och de bokningsbara tiderna bokas via kontakt med enhe-
ten.  

Vid överträdelse av folkhälsomyndighetens rekommendationer samt vid händelse av 
smittutbrott avbryts erbjudandet för samtliga enheter. 

Skickas till
Krisledningsnämnden

______________
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Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-24 55

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 55 Dnr 2020/27 700 SN

Information gällande Coronavirus

Beslut
Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Anna Hasselbom Trofast, socialchef ger följande information:

- Evakueringsboendet tömdes 2020-06-11, beredskapsplan finns för ett eventuellt 
öppnade igen. 

- Det totala antalet smittade i våra verksamheter är 13, 8 har tillfrisknat och 4 har 
avlidit. 

- Självtester släpps av Regionen 2020-06-26.

______________
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Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-24 56

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 56 Dnr 2020/13 792 SN

Budgetuppföljning maj  2020

Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna budgetuppföljningen för maj 2020 som visat ett underskott 4,0 mkr

för perioden och -2,4 för helårsprognosen. 
att uppdra till socialchefen att revidera åtgärdsprogramet för budget i balans 

2020. Redovisas till socialnämnden 2020-08-26.
att till socialnämnden 2020-08-26 redovisa resursfördelningsmodellen inom 

äldreomsorgen inför antagande av taxor och avgifter 2021. 
att under hösten följa upp arbetet med renovering av Arbetscentrums lokal och 

ett införande av Återbruk.

Ärendebeskrivning
My Nilsson, ekonom informerar att Socialförvaltningen visar en negativ avvikelse om 
- 4,0 mkr för perioden (prognos - 2,4 mkr).

Samtliga verksamheter har haft hög sjukfrånvaro för perioden vilket till stor del här-
leds till covid-19. Statlig ersättning för de första 14 dagarna utgår till kommunerna 
och för april månad uppgick förvaltningens ersättning till 1,1 mkr. För maj månad är 
80 % av sjuklönekostnaderna uppbokade enligt ansökan i arbetsgivardeklarationen. 
Utbetalningen av ansökt belopp förväntas ske i mitten av juni.

Avvikelsen härleds främst till fler externa placeringar inom individ- och familjeomsor-
gen samt höga personalkostnader inom omsorgen om funktionsnedsatta. Även ar-
betsmarknadsenheten och integrationsverksamheten visar på en negativ avvikelse 
vilket beror på höga kostnader för ekonomiskt bistånd samt lägre intäkter än tidigare 
från Migrationsverket.

Prognosen grundas på att kostnaden för externa placeringar kommer ligga högre än 
budgeterat men sjunka under andra halvan av året. Den problematik som föreligger 
inom omsorgen om funktionsnedsatta gällande höga personalkostnader kommer in-
te kunna lösas tillräckligt snabbt för att nå en budget i balans. Flera förändringar i 
verksamheterna med nya och mer resurskrävande brukare i kombination med en 
personalplanering som inte är tillräckligt effektiv gör att verksamheten förväntas visa 
på en negativ avvikelse vid årets slut.

I prognosen är antagandet att den budget som finns på kommunstyrelsen för heltid 
som norm överflyttas till socialnämnden samt att evakueringsboendet har öppet i fy-
ra månader.

Prognos 
Prognosen för helåret 2020 visar på en avvikelse om - 2,4 mkr.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

I prognosen är antagandet att den budget som finns på kommunstyrelsen för heltid 
som norm överflyttas till socialnämnden, 4,0 mkr. Budgeten fördelas mellan vård 
och omsorg, 3,2 mkr och omsorgen om funktionsnedsatta, 0,8 mkr.

De centrala verksamheterna har under året flera vakanser vilket genererar ett över-
skott vid årets slut. Den budget som är avsatt för utbildningar och fortbildningar inom 
förvaltningen kommer inte att nyttjas fullt ut under året på grund av pandemin och 
påverkar således prognosen på helår positivt.

Prognosen för äldreomsorgen är svår att bedöma. Under slutet på 2019 gick samtli-
ga enheter in i heltid som norm vilket är svårt att bedöma effekten av. De effekter 
som verksamheten ser är att det skapas "puckeltid" alltså tid som är utöver behovet 
samtidigt finns ett ökat omsorgsbehov men tiden på dagen är avgörande för när be-
hovet finns och inte vilket är svårt att matcha med de arbetstider som medarbetarna 
har. I och med det läge som nu råder med coronakrisen är det ännu svårare att av-
göra om resultatet beror på heltid som norm eller de nya restriktioner som följer av 
krisen. Verksamheten har förberett och öppnat ett evakueringsboende för sju perso-
ner med konstaterad smitta av covid-19. I prognosen antas sex platser hållas öppna 
i fyra månader vilket ger en kostnad på 2,3 mkr. Boendet öppnade i slutet på maj 
och avses stänga i mitten på juni men kan behöva öppnas till hösten.

Den negativa prognosen inom individ- och familjeomsorgen baseras på antalet på-
gående och planerade placeringar. I prognosen har hänsyn till viss del tagits till 
eventuellt nya placeringar då dessa är mycket svåra att förutspå.

Inom omsorgen om funktionsnedsatta härleds den negativa prognosen främst till 
gruppbostad Ranstad, Runstens korttidsboende, Daglig verksamhet och Personlig 
assistans.

Ranstads prognos grundar sig på att det bor flera brukare i verksamheten med stort 
vård och tillsynsbehov samt att daglig verksamhet bedrivs i bostaden.

Daglig verksamhet har inte kunnat slutföra hela samlokaliseringen då Cikorian fort-
farande är kvar i lokaler på Köpmangatan. Detta innebär att personaleffektivisering-
en som förväntades ske hösten 2019 inte fått effekt. Däremot lades budget utifrån 
att alla dagliga verksamheter skulle varit samlokaliserade 2020. Daglig verksamhet 
har även nya brukare i verksamheten med omfattande vård och stödbehov som 
verksamheten saknar personalbudget för.

Runstens korttidsboende visar en negativ avvikelse som beror på fler brukardygn i 
verksamheten än vad som budgeterats samt att brukar- och personalplaneringen in-
te är så effektiv som den kan bli.

Prognosen för personlig assistans baseras på ökade kostnader för personal och 
höga sjuktal.

Eftersom utbetalningarna avseende försörjningsstöd varit högre än budget redan 
under årets första period samt att pandemin förväntas påverka just den typen av 
stöd då arbetslösheten förväntas stiga kommer enheten för stöd och arbete att visa 
en negativ avvikelse vid årets slut.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Stöd och insatser visar på en positiv prognos vid årets slut vilket reducerar den tota-
la prognosticerade avvikelsen. Prognosen baseras på att stödboendeverksamheten 
kommer att avvecklas då antalet ensamkommande ungdomar minskar.

Beslutsunderlag
Budgetuppföljning för maj 2020.

______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 57 Dnr 2020/13 792 SN

Information; Ansvarsfrihet för socialnämnden 2019

Beslut
Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen för Borgholms kommun för år 2019 att 
ansvarsfrihet för socialnämnden beviljas. 

Beslutsunderlag
Revisionsberättelse för Borgholms kommun för år 2019
______________
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Sammanträdesdatum Paragraf
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 58 Dnr 2020/13 792 SN

Beslut från KS; Medel för heltid som norm.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning
Inkommit beslut från KS, 2020-05-26, § 94: 
att 5,5 mkr som är avsatta i budget för ”Sveriges bästa äldreomsorg” och heltid 
          som norm överförs från kommunstyrelsen till socialnämnden för 2020 villko-
          rat överföringen sker efter att socialnämnden lämnar en uppföljning av hur 
          många som gått upp i heltid och kostnaden för det.

att återredovisning sker i samband med socialnämndens månadsuppföljning.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-05-26, § 94.

______________
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Sammanträdesdatum Paragraf
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 59 Dnr 2020/5 730 SN

Konsekvensbeskrivning; Byggnation av äldreboende, reviderad

Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna konsekvensanalysen samt

att     konsekvensanalysen kommer att redovisas löpande till socialnämnden.

Ärendebeskrivning
Socialnämndens arbetsutskott har gett i uppdrag till socialchef att ta fram en kon-
sekvensbeskrivning som innehåller både ekonomiska och verksamhetsmässiga 
konsekvenser av en nybyggnation av äldreboende. 

Beslutsunderlag
Konsekvensbeskrivning; byggnation av äldreboende.

Konsekvensanalys
Ekonomiska konsekvenser
Hyreskostnaden beräknas till 10,0 mkr per år. Det kommer att bli en högre kostnad 
för hyra än i dagsläget men det blir också fler boendeplatser. Intäkter för hyra be-
räknas till 6,7 mkr. I beräkningen lämnas både Soldalen och Strömgården samt Ek-
backa 5 och 6. Därmed ökas antalet platser med 6. Detta innebär högre kostnader 
då 60 av de 80 platserna beräknas bli demensplatser vilket ger en högre beman-
ning.

När jämförelse har gjorts med teknisk ram, som baseras på Borgholms befolk-
ningsstruktur, och vad verksamheten kan kosta när ett nytt äldreboende byggts fär-
digt kommer kostnaden täckas av tekniska ramen. Kostnaden kommer baserat på 
vad vi vet nu öka med cirka 6,7 mkr årligen från 2023.

Beräkningsunderlag nytt äldreboende om 80 platser:
60 platser beräknas bli demensboendeplatser där bemanningsnyckeln är 0,74 
tjänst/boendeplats. 0,74 x 60 = 44,4 tjänster. Detta kompletteras med budget för 
timvikarier (semester-, sjuk- och introduktionsvikarier) samt OB på totalt 3,7 mnkr 
(baserat på 2019 års löner). Lönerna ökar varje år i lönerevisionen vilket gör att 
dessa 3,7 mnkr behöver räknas upp med en fiktiv löneökning. Beräkningen är gjord 
på en årlig löneökning om 2,6 %. Vilket ger 2,6 x 4 (2020-2023) =10,4 % i löneök-
ning till 2023 när boendet startar. 10,4 % x 3,7 mnkr = 4,1 mnkr. Total lönekostnad 
för demensplatserna på dagtid blir därmed 28,3 mnkr 2023.

20 platser beräknas bli äldreboendeplatser där bemanningsnyckeln är 0,69 
tjänst/boendeplats. 0,69 x 20 = 13,8 tjänster. Detta kompletteras likt ovan med er-
sättning för OB och timvikarier på 1,1 mkr. Uppräknat på samma sätt som ovan blir 
detta 10,4 % x 1,1 =1,2 mkr år 2023. Total lönekostnad för nya äldreboendet på 
Ekbacka blir 8,8 mkr årligen från 2023.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Utöver dag bemanning behövs nattbemanning. Där är beräkningen att det kommer 
att gå åt 13 tjänster per år. Plus ersättning för vikarier och OB vilket blir en kostnad 
på 9,4 mkr för hela boendet. 

Blockhyran är beräknad till 10,5 mkr per år varav intäkterna från omsorgstagarna 
täcker 6,7 mkr (7 000 kr/månad/plats). När Soldalen och Strömgården lämnas 
minskar hyran för dessa fastigheter med 1,3 mkr.

Tabellen nedan visar förändringen på respektive boende. 

Kostnad från 2023 Antal 
platser

Personal Hyra Intäkter 
hyra och 
avgifter

Drift Total

Demensboende (nytt) 60 DB 28,3 mkr 8 mkr 8,9 mkr 3,9 mkr 31,3 
mkr

Äldreboende (nytt) 20 ÄB 8,8 mkr 2,5 mkr 2,9 mkr 1,3 mkr 9,7 
mkr

Natt på nytt äldreboende 9,4 mkr - - - 9,4 
mkr

Soldalen (utgår) -11 DB

-12 ÄB

-14,5 mkr -0,5 mkr 
(internhyra)

-2,4 mkr -1,9 mkr -14,5 
mkr

Strömgården (utgår) -17 DB -10,4 mkr -0,8 mkr 
(internhyra)

-1,7 mkr -1,4 mkr -10,8 
mkr

Ekbacka 5 (utgår) -17 DB -9,4 mkr Del av hela 
ekbacka 
har ej räk-
nats med

-1,3 mkr -1,2 mkr -9,2 
mkr

Ekbacka 6 (utgår) -17 ÄB -9,2 mkr Del av hela 
ekbacka 
har ej räk-
nats med

-1,3 mkr -1,1 mkr -9,2 
mkr

TOTAL +6 
platser

+3 mkr +8,7 mkr +5,1 mkr -0,4 mkr +6,7 
mkr

Verksamhetsmässiga konsekvenser
Förbättrad arbetsmiljö genom att verksamheterna flyttar från omoderna och slitna 
lokaler till nya. Öppnare lokaler och planlösningar leder till ökad överblick vilket 
medför möjlighet till effektivisering. Ökad möjlighet till fördelning av personella re-
surser då verksamheten har många platser under ett och samma tak. 
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Skickas till
Verksamhetschef HSV/ÄO
Ekonomiavdelningen

______________
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Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-24 60

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 60 Dnr 2020/45 750 SN

Statsbidrag att rekvirera för 2020 för arbete mot våld i nära relationer 
m.m.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att rekvirera tilldelade medel för år 2020 i syfte att kvalitetsutveckla arbetet mot 

våld i nära relationer mm

Ärendebeskrivning
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under åren 2020-2022 fördela 
medel för att utveckla socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer, sexuellt 
våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt att stödja arbete med vuxna och barn i 
prostitution och människohandel för sexuella ändamål. 

Borgholms kommun har för år 2020 möjlighet att rekvirera 146 364 kr för ändamå-
let.

Beslutsunderlag
Anvisningar för att rekvirera utvecklingsmedel för 2020 för arbete mot våld i nära 
relationer mm, Socialstyrelsen Dnr 9.2-11954/2020

Bedömning
Då nationella rapporter vittnar om en ökad våldsutsatthet under pågående pandemi 
ser arbetsgruppen för våld i nära relationer stor vikt i att fortsätta utvecklingsarbetet 
kring frågan. Arbetsgruppen ser bland annat ett fortsatt behov av att kompetensut-
vecklas i frågor kring våld- och våldsutsatthet och sökta medel skulle kunna använ-
das för fördjupade utbildningar för arbetsgruppen och grundläggande utbildningar 
för övrig personal inom socialförvaltningen. Vidare skulle sökta medel kunna an-
vändas för att tillsammans med övriga delar av socialförvaltningen vidareutveckla 
det systematiska arbetet för våldsutsatta personer som har insatser inom socialför-
valtningens olika verksamhetsområden. 

Skickas till
Verksamhetschef
Socialt ansvarig samordnare

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-24 61

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 61 Dnr 2020/50 700 SN

Basala hygienrutiner och klädregler (PPM-BHK)  Resultatrapport från 
punktprevalensmätning  Borgholms kommun vecka 11-12 2020

Beslut
Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Vårdrelaterade infektioner är en av de största riskerna för patientsäkerhet inom vår-
den. Basala hygienrutiner ska alltid tillämpas när omsorgstagare, patienter och bru-
kare undersöks, vårdas eller behandlas. Syftet är att förebygga infektioner och för-
hindra smitta. Borgholms kommun har som mål att ha 100 % följsamhet till de basa-
la hygienrutinerna och klädregler.

Varje år genomförs en nationell mätning av följsamheten till basala hygienrutiner 
och klädregler genom punktprevalensmätning (PPM-BHK) som baseras på ”Social-
styrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg” (SOSFS 2015:10). Mät-
ningen utförs genom observationer av kollegor och självskattning vid ensamarbete. 
Resultatet skrivs ner i ett protokoll som redovisas till SKR. Årets mätning genomför-
des vecka 11-12. I Borgholms kommun deltog enheter inom respektive område för 
Särskilt boende (SÄBO), Ordinärt boende (Hemtjänst) samt Bostad med särskild 
service och korttidsboende enligt LSS (LSS-boende).

Beslutsunderlag
Resultatrapport från punktprevalensmätning Borgholms kommun vecka 11-12 2020

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-24 62

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 62 Dnr 2020/46 700 SN

Information om tillsyn med anledning av Covid-19.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför med anledning av den pågående 
smittspridningen av Covid-19 i Sverige en riktad tillsynsinsats avseende säbo för 
äldre, hemtjänst och bostad enligt LSS. 

Tillsynen har genomförts genom telefonintervju med berörda enhetschefer. De upp-
gifter som framkommit föranleder inte IVO att vidta någon ytterligare granskning av 
verksamheterna.

Beslutsunderlag
Underrättelser från IVO.

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-24 63

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 63 Dnr 2020/48 730 SN

Riktlinjer personlig assistans

Beslut
Socialnämnden beslutar
att fastställa den reviderade riktlinjen för personlig assistans.

Ärendebeskrivning
Riktlinjerna för personlig assistans revideras med regelbunden frekvens för att sä-
kerställa dess aktualitet mot lagar och föreskrifter samt lokala rutiner. Förslag till 
förändringar i riktlinjen är skrivna med rödfärg.

Beslutsunderlag
Riktlinjer för personlig assistans inom Borgholms kommun, version 4

Skickas till
Verksamhetschef

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-24 64

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 64 Dnr Klicka här för att ange text. SN

Information från hjälpmedelsnämndens möte 2020-05-29

Beslut
Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Lars Ljung, ordförande ger information från hjälpmedelsnämndens möte 
2020-05-29. 

Beslutsunderlag
Protokoll från Hjälpmedelsnämnden 2020-05-29.

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-24 65

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 65 Dnr 2020/49 704 SN

Motion; Per Lublin (ÖP), undersöka möjligheterna att införa något lik-
nande Emmabodamodellen för hemtjänst

Beslut
Socialnämnden beslutar
att uppdra till Socialförvaltningen att bereda motionen. 

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion inkommen 2020-05-18

att kommunfullmäktige beslutar låta undersöka möjligheterna att införa något lik-
nande Emmabodamodellen för hemtjänsten i hela vår kommun.

Beslutsunderlag
Motion från Per Lublin (ÖP).

Bedömning
Presidiet bedömer att motionen ska lämnas till socialnämnden för beredning.

______________

20



Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-24 66

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 66 Dnr Klicka här för att ange text. SN

Rapport från verksamhetsbesök på gruppbostad Ranstad

Beslut
Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna

Ärendebeskrivning
Lars Ljung (S) och Eddie Forsman (M) inbjöds till Ranstad gruppbostad 2020-06-16. 

Information från detta möte delgavs socialnämnden. 

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-24 67

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 67 Dnr 2019/113 700 SN

Sammanträdestider år 2020

Beslut
Socialnämnden beslutar
att ställa in sammanträdet för socialnämndens arbetsutskott 2020-07-15 och 
          socialnämnden 2020-07-29. 
______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-24 68

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 68 Dnr 2020/10 700 SN

Redovisning av delegationsbeslut och övrig information 2020

Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna redovisade delegationsbeslut och informationer.

Ärendebeskrivning
- Delegationsbeslut VoO, Dnr 2020/24-730  SN

- Delegationsbeslut IFO, Dnr 2020/25-750  SN

- Rapportering till IVO, ej verkställda beslut, ÄO, 2020/47-730  SN

- Uppföljning och avstämningsmöte 2019-2022; socialnämnden

______________
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