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§ 95 Dnr 2020/2 700 SN

Information från socialchef 2020

Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna informationen och lägga till handlingarna

Ärendebeskrivning
Lars-Gunnar Fagerberg, tf socialchef informerar:

- Maria Svanborg representerar Borgholms kommun i Länsgemensam lednings-
grupp, samordande grupp Äldre. 

- Borgholms kommun är med i Regionens pilot gällande Cosmic vilket innebär att 
man har samma journalsystem (Cosmic).  

- Borgholm kommun utför en intern chefsutbildning för nya chefer. Kommunen ger 
även alla chefer en utbildning i ”sunt arbetsliv”.

- I början av november börjar vaccinering av säsongsinfluensan. Vaccineringen 
kommer att ske i egen regi.

- Grävarbeten kommer att utföras vid Ekbacka för att frigöra flera parkeringsplat-
ser och ordna cykelställ.

- I Kalmar finns så kallade ”showroom”, där man kan se det senaste inom vårdtek-
nik.

- Förvaltningen har ett fortsatt samarbete med hälsocentralen gällande hemsjuk-
huset och god och nära vård.

- Det upprättas nätverksträffar för MAS och hygiensjuksköterskor.

- Vissa kommuner i Sverige har haft tekniska problem med trygghetslarm från 
Thunstall. Förvaltningen har inte drabbats av dessa problem.

______________
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§ 96 Dnr 2020/27 700 SN

Information gällande Covid-19

Beslut
Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna

Ärendebeskrivning
Lars-Gunnar Fagerberg, tf socialchef informerar:

- Spridningen i Kalmar län har ökat.

- All personal har nu personliga visir och det är viktigt att följa de basala hygienru-
tinerna.

- Besök av anhöriga på de särskilda boendena fungerar bra. Det finns dock en 
oro över smittspridningen och det är viktigt att alla följer de framtagna rutiner.

- Evakueringsboendet står redo att öppna när behov uppstår.

- Kommunchefen har startat upp krisledningsstaben som träffas en gång i veckan.

- Varje kommun ska ha en sjuksköterska med speciellt hygienansvar. Dessa ska 
sammarbeta med övriga kommuner i länet och med smittskyddet i Regionen. 

______________
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§ 97 Dnr 2020/29 700 SN

Beslut SN 2020-03-25  Beslut att delegera socialnämndens beslutande-
rätt till socialnämndens arbetsutskott under en viss tid.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att delegera till arbetsutskottet att fatta beslut i allmänna ärenden som inte är av 
          principiell karaktär och inte omfattas av de begränsningar i delegationsrätten 
          som anges i kommunallagen 6 kap. 37-42 §§ och 7 kap. 5-8 §§,
att uppdra åt ordföranden att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så 
          brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas, KL 6 kap. 39 §.
att uppdra till socialchefen att besluta om socialförvaltningens organisations-

struktur med anledning av kommunchefens rätt att omfördela kommunens 
          personal vid extraordinär händelse och samhällsstörning.
att punkterna 1 och 3 gäller så länge som den på grund av Coronaviruset in-
          rättade krisledningsstaben är i funktion.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning
Ärende
För närvarande pågår en Coronapandemin i världen och i Sverige. Smittrisken med-
för att fysiska möten starkt måste begränsas. För ytterligare information hänvisas till 
Regeringen, myndigheter och kommunens hemsida. Konsekvensen blir bl.a att an-
talet politiska möten med fysisk kontakt måste begränsas. Behöver möten äga rum 
ska de innefatta så få personer som möjligt. Av vikt är att kommunens, socialnämn-
dens och socialförvaltningens beslutandeförmåga kan upprätthållas under krisen.
Att en andra våg är under utveckling. Kommunen har därmed återupprättat krisled-
ningsstaben. Socialnämnden föreslås att återuppta delegationsordningen med an-
ledning av Coronapandemin.

Beskrivning
Socialnämnden i Borgholms kommun har i dag gällande delegationsbestämmelser, 
antagna 2019-02-27, § 21. Bestämmelserna omfattar större delen av socialnämn-
dens verksamhet, och framför allt myndighetsdelarna. Dessa bestämmelser ska fort-
sätta att gälla. I nämnden kan förekomma ärenden av mer allmän karaktär och utan-
för myndighetsutövningen. Här ger inte gällande delegation inte någon större väg-
ledning. Avsikten med liggande förslag är att ge en större politisk rådighet med de 
begränsningar som Coronapandemin innebär för oss alla. I kommunallagen (KL) 
finns begränsningar för vad som får delegeras, 6 kap. § 38. Det gäller:

1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,

2. Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av 
    att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,
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3. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell be
    skaffenhet eller annan större vikt,

4. Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden

5. Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

Ordförandens rätt att fatta beslut i brådskande ärenden regleras av kommunallagen 
6 kap 39 §. Här framgår att sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästa sam-
manträde. Normalt brukar denna rätt framgår i kommunernas olika delegationsord-
ningar, men inte i Borgholm.

Vid sammanträde 20-03-24 beslutade kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäk-
tige att förändra gällande reglementen för styrelser och nämnder. Syftet är att leda-
möter ska kunna delta i sammanträden på distans. I dag finns fullgoda tekniska lös-
ningar sådana möten.

En annan möjlighet är att nämnden genomför nödvändiga sammanträden med så få 
ledamöter som lagstiftningen tillåter, för att därmed minimera smittspridningsrisken. I 
socialnämndens fall är 5 ledamöter det minsta antalet ledamöter för att vara besluts-
mässig

______________
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§ 98 Dnr 2020/13 792 SN

Budgetuppföljning september 2020

Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna budgetuppföljningen för september 2020 som visar ett resultat på 
          -0,6 mkr och en årsprognos på 0,2 mkr.

Ärendebeskrivning
My Nilsson, ekonom, informerar att socialförvaltningen visar en negativ avvikelse 
om - 0,6 mkr för perioden (prognos 0,2 mkr).

Avvikelsen härleds främst till fler externa placeringar inom individ- och familjeomsor-
gen samt höga personalkostnader inom omsorgen om funktionsnedsatta. Även in-
tegrationsverksamheten visar på en negativ avvikelse vilket beror på att anslagen 
från Migrationsverket minskar samtidigt som kostnaderna för undervisning i svenska 
språket kvarstår. Förvaltningen fick även avslag på en ansökan om 1,6 mkr från Mi-
grationsverket vilket påverkar periodens avvikelse negativt.

Prognosen baseras 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. Prognosen reduceras av hemtjänsten och sär-
skilt boende vilket beror på att kostnaderna för verksamheten har sjunkit, dels på 
grund av lägre antal hemtjänsttimmar men också på att enheterna snabbt kunnat 
ställa om efter verksamhetens behov.

I prognosen är antagandet att den budget som finns på kommunstyrelsen för heltid 
som norm överflyttas till socialnämnden samt att kostnaderna kopplade till covid-19 
kan återsökas från staten.

Prognos
Prognosen för helåret 2020 visar på en avvikelse om 0,2 mkr.

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. Förvältningen 
förväntas även få ersättning från staten för kostnader kopplade till covid-19.

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 positivt på helår.
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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. I och med det 
läge som nu råder med coronakrisen är det ännu svårare att avgöra hur resultatet 
kommer att påverkas. Resultatet påverkas även av försäkringskassans kompense-
ring av sjuklönekostnader till och med augusti månad.

Prognosen för hemtjänsten baseras på att kostnaderna för verksamheten har sjunkit 
vilket beror dels på lägre antal hemtjänsttimmar men också på att enheterna snabbt 
kunnat ställa om efter verksamhetens behov. Långsiktigt ser verksamheten ett sjun-
kande behov i ytterområden och ökat behov i de centrala områdena. Analys av hur 
verksamheten ska se ut i framtiden pågår.

Kostnaderna för hjälpmedel har minskat relaterat till pandemin, då omsorgstagare ej 
önskar besök och hjälpmedelsförskrivning i nuläget. Det kan resultera i en mer mar-
kant ökning av hjälpmedelskostnaden under senare delen av året eller i början på 
nästa år. Prognosen är att hjälpmedelsbudgeten ska vara i balans men att inköpen 
blir högre under hösten.

Sjuksköterskorna visar överskott på grund av vakanta tjänster till följd av sjukdom 
och avslut. Enheten kommer att gå in i heltid som norm under året, vilket gör att det 
är svårt att säga om överskottet håller i sig men antagandet är att det till stor del hål-
ler i sig. Underskottet på natten förväntas bli något högre till följd av kostnader för 
övertid och fyllnadstid.

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 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 idag inte så stor negativ avvikelse vilket beror på 
att verksamheten var stängd ca 1 månad under våren på grund av Covid-19 samt 
att verksamheten för första gången har haft stängt ett par veckor under semestern. 
Underskottet förväntas dock öka under hösten igen om verksamheten tillåts ha öp-
pet som vanligt vilket beror på fler brukardygn i verksamheten än vad som budgete-
rats samt att brukar- och personalplaneringen inte är så effektiv som den kan bli.

Prognosen för personlig assistans baseras på att tid för APT inte är budgeterat, öka-
de kostnader för personal och höga sjuktal. Det påverkar även prognosen att För-
säkringskassans ersättning inte ger full täckning för hela kostnaden av assistans, 
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exempelvis ersätts bara jourtid med 1/4 medan kommunen har utgift för 1/2 av jour-
tiden enligt avtal.

Integrationsverksamheten förväntas visa ett underskott vid årets slut. Detta baseras 
på de tomhyror som inte kommer kunna återsökas från Migrationsverket samt osä-
kerheten i om och när nya individer placeras i kommunen.

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. I prognosen 
för verksamheten har hänsyn även tagits till det avslag som förvaltningen fick från 
Migrationsverket gällande en ansökan om 1,6 mkr.

Beslutsunderlag
Budgetuppföljning för september 2020.

______________
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§ 99 Dnr 2020/68 792 SN

Förvaltningens prioriteringsunderlag för budget 2021 med plan för åren 
2022-2024.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna förslag till omfördelning (bilaga 1) av budgetprioriteringar 2021 om 
          15,3 mkr till socialnämnden. I förslaget ingår regeringens förslag på budget
          satsningen för en stärkt äldreomsorg.

Ärendebeskrivning
Förslag finns från regeringen på ett riktat statsbidrag för att stärka äldreomsorgen 
2021. 
Socialnämndens arbetsutskott reviderar budgetberedningens förslag på prioritering-
ar. Förvaltningens förslag på hur de riktade statsbidragen kan användas (bilaga 1) 
samt politiska överväganden.

Beslutsunderlag
Sammanställningar prioriteringar budget 2021 och plan 2022-2024.

Skickas till
Budgetberedningen
Ekonomiavdelningen

______________
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§ 100 Dnr 2020/74 730 SN

Ekonomisk ersättning till brukare för jourrum i dennes hem vid person-
lig assistans

Beslut
Socialnämnden beslutar
att socialnämnden kan betala ut ekonomisk ersättning för jourrum i brukares hem
           vid personlig assistans som utgår från den genomsnittliga hyresnivån per 
           kvm för Borgholms kommuns egenägda hyresfastigheter samt jourrummets 
           storlek, dock upp till max 10kvm.
att ersättning för jourrum enbart kan utgå under förutsättning att assistenterna 
           inte tillhör brukarens familj, dvs. när hela assistansen utförs av familjemed
           lemmar eller utförs av familjemedlemmar under jourtid.
att bedömning av jourrummets storlek och därmed ersättningsnivå görs av 
          ansvarig enhetschef tillsammans med brukare och/eller dennes företrädare.
att överenskommelse mellan Borgholms kommun och brukaren utformas där det 
          framgår att jourrummet enbart används för avsett bruk samt storlek på jour-
          rummet, dock max 10 kvm
att ersättningen träder i kraft den 1 nov 2020 och ersättning betalas ut månadsvis
           i efterskott.

Ärendebeskrivning
Inom verksamhetsområdet Omsorgen om funktionsnedsatta, OFN där insatsen per-
sonlig assistans utförs finns i vissa fall behov av jourrum för personal. Idag finns ing-
en riktlinje eller beslut om att Borgholms kommun ska ersätta kostnad för jourrum. 
Frågan har aktualiserats av företrädare till brukare i ett ärende och därför föreslås 
tydligt beslut i frågan.

Beslutsunderlag
När det gäller kostnad för arbetsgivaren i samband med personlig assistans hänvi-
sar Försäkringskassans vägledning 2003:6 version 13, för assistansersättning till att 
inom ramen för schablonbeloppet får den försäkrade, eller den som han eller hon 
köper assistans av, avgöra hur stor del av beloppet som ska användas till lön och 
andra omkostnader. Med kostnader för personlig assistans avses löne- och löne-
bikostnader, assistans- och utbildningskostnader, arbetsmiljökostnader, perso-
nalom-kostnader och administrationskostnader.

I allmänna råd (2002:6 till 5 a § förordningen [1993:1091]) framkommer bland annat 
följande: Med arbetsmiljöinsatser bör avses kostnader för att stärka arbetet för en 
god arbetsmiljö för de personliga assistenterna. Som exempel kan nämnas kost-
nader för hjälpmedel av enklare slag, kostnader för att lösa arbetsmiljöfrågor, insat-
ser för att möjliggöra personalens hygien och för att ordna med jourrum till assisten-
ten.
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I Arbetsmiljöverkets allmänna råd om tillämpning av föreskrifterna om arbetsplat-
sens utformning (ATS 2009:2) skrivs det följande gällande jourrum:

109 § För arbetstagare som har jourtjänst ska det finnas ett jourrum. Rummet ska 
ligga så nära huvudarbetsplatsen för jourtjänsten som det är praktiskt möjligt. 

Vid kontakt med Borgholms kommuns fastighetsavdelning kostar en lägenhet i snitt 
751kr per kvm år 2020. Kostnaden är baserad på Borgholms kommuns egenägda 
hyreslägenheter.

Bedömning
Det står i arbetsmiljölagen att då en arbetstagare har jourtjänst skall det finnas till-
gång till ett jourrum för att denne ska kunna få erforderlig vila. Om en brukare inte 
har ett jourrum att erbjuda till de personliga assistenterna innebär detta en försäm-
rad arbetsmiljö för assistenterna och arbetsgivaren bryter mot lagen. Samtidigt har 
brukaren rätt till beviljad insats i form av särskilt stöd och särskild service enligt LSS 
9 § 1-9, om de behöver sådan hjälp i sin livsföring och om deras behov inte tillgodo-
ses på annat sätt. 

Brukarens rätt till insats och arbetstagarens rätt till en god arbetsmiljö kan krocka ut-
ifrån arbetsmiljölagen och LSS-lagen men då jourrum finns att tillgå är Försäk-rings-
kassan vägledning tydlig i sina rekommendationer. Kostnaderna för att stärka arbe-
tet för en god arbetsmiljö för de personliga assistenterna förordas att tas från scha-
blonbeloppet vid behov av jourrum.

Skickas till
Verksamhetschef OFN

______________
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§ 101 Dnr 2020/75 730 SN

Medel till kommuner för kompetensutvecklinginsatser inom den kom-
munalt finansierade hälso- och sjukvården.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att     socialnämnden beslutar rekvirera stimulansmedel från Kammarkollegiet för-

kompetensutvecklingsinsatser inom den kommunalt finansierade hälso- och 
sjukvården.

Ärendebeskrivning
Regeringen har gett Kammarkollegiet i uppdrag att utbetala medel till kommuner i 
syfte att stärka kommunernas arbete med att utveckla kompetensen och stärka ar-
betsmiljön inom hälso- och sjukvården. Medlen får användas till insatsser som ex-
empelvis kompetenshöjande insatser och arbetssätt för att stärka det medicinska 
omhändertagandet i syfte att tillgodose hög patientsäkerhet och en vård av god 
kvalitet. 

Borgholms kommun är fördelade 75 266 kr för ändamålet och rekvirering ska vara 
Kammarkollegiet tillhanda senast den 31 oktober 2020.

Beslutsunderlag
Regeringsbeslut S2020/06722/FF

Skickas till
Verksamhetschef ÄO
Socialt ansvarig samordnare

______________
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§ 102 Dnr 2020/76 701 SN

Remissmissiv, en ny socialtjänstlag (SOU 2020:47)

Beslut
Socialnämnden beslutar
att Borgholms kommun avstår från att yttra sig. 

Ärendebeskrivning
Inkommit remiss ”Hållbar socialtjänst- en ny socialtjänstlag (SOU 2020:47) från re-
geringskansliet, socialdepartementet. 

Beslutsunderlag
En ny socialtjänstlag SOU 2020-47

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-10-28 103

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 103 Dnr 2020/59 700 SN

Remiss Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård

Beslut
Socialnämnden beslutar
att instämma i förslaget gällande ett nationellt sammanhållet system för kun-

skapsbaserad vård (SOU 2020:36).

Beslutsunderlag
Betänkandet: Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård (SOU 
2020:36)

Bedömning
Socialnämnden i Borgholms kommun instämmer i regeringens förslag om ett natio-
nellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård och har valt ut följande områ-
den där behoven av statliga insatser är som störst för att säkerställa en god vård.

Utveckla samverkan mellan region och kommun
För att samarbetet ska fungera behövs struktur med myndigheters delaktighet. Ett 
bra exempel på samarbete mellan kommun och region är det gemensamma arbe-
tet mot covid-19, som bland annat bidragit till ökad kunskap och struktur i smitt-
skyddsarbetet. En svårighet i samverkan har varit att förstå varandras förutsätt-
ningar och att kunna enas om en fungerande strategi. Kommunen behöver få en 
mer framträdande roll i samverkansforum 

Avsätta tid och resurser
Kommunens verksamheter är idag tidsstyrda och för att kunna driva långsiktig ut-
veckling där uppföljning och analys är en självklar del i arbetet, behövs tid och re-
surser avsatta vilket inte finns inom befintlig budget. Att ansöka om tillfälliga pro-
jektmedel tenderar att endast fungera bra under en kort tid. Önskvärt att planera 
långsiktigt och utifrån kommunens behov. 

Ökad kompetens och utbildning
För att säkerställa en god och säker vård behövs satsning på undersköterskans 
kompetens, utbildning och ökad status.

Skickas till
Socialstyrelsen

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-10-28 104

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 104 Dnr 2020/63 701 SN

Remiss: Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen

Beslut
Socialnämnden beslutar
att anta förvaltningens förslag till yttrande över remissvaret för SOU 2018:88 
           LSS-utredningen.

Ärendebeskrivning
Utredningen har sett över assistansersättningen i socialförsökringsbalken, och delar 
av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Syftet är 
att skapa en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling av insatsen personlig assistans 
och att få till stånd mer ändamålsenliga insatser i LSS. Lagstiftningen ska främja 
jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Utredarna har därför 
gjort en översyn av incitament och förutsättningar för val av personlig assistans och 
tittat på nödvändiga förändringar i regelverket och hur kvalitet och träffsäkerhet i öv-
riga insatser i LSS kan förstärkas.

Beslutsunderlag
Betänkande av LSS-utredningen SOU 2018:88

Skickas till
Socialstyrelsen

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-10-28 105

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 105 Dnr 2020/6 730 SN

Behov av bostad med särskild service enligt LSS  gruppbostad.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att uppdra till socialchefen att tillsammans med fastighetsavdelningen ta fram ett 
          funktionsprogram för gruppbostad inom LSS att presentera till socialnämnden
          i januari 2021. 
att uppdra till förvaltningen att löpande redovisa Ranstads verksamhet till 
          dess ett nytt LSS-boende är på plats.

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen är i behov av 6 nya gruppbostadsplatser för att kunna säkerstäl-
la att individen får sina behov tillgodosedda enligt LSS samt för att undvika risken att 
Borgholms kommun utdöms till att betala vite.

Skickas till
Verksamhetschef OFN

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-10-28 106

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 106 Dnr 2020/5 730 SN

Behov av byggnation av äldreboende.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att ärendet ska återkomma till socialnämndens arbetsutskott 2020-11-11 för
          vidare diskussion.
att till socialnämndens arbetsutskott 2020-11-11 bjuda in Anders Magnusson
          tillväxtchef.
att uppdra till förvaltningen att se över de inre processerna.

Ärendebeskrivning
Lars-Gunnar Fagerberg, tf socialchef, informerar om byggnationen av äldreboende 
på Ekbackaområdet. 

Skickas till
Anders Magnusson, tillväxtchef
Socialchef
______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-10-28 107

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 107 Dnr 2020/10 700 SN

Redovisning av delegationsbeslut och övrig information 2020

Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna redovisade delegationsbeslut.

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

- Delegationsbeslut IFO, Dnr 2020/25-750  SN

- Ej verkställda beslut till IVO, kvartal 4 ÄO, Dnr 2020/47-730  SN

______________
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