
Protokoll 2019-10-02

Socialnämnden
Tid Plats Plats
13:00-16:00 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7 i 

Fjugesta
Location  

Övriga
Ann-Mari Gustafsson (Socialchef)
Emil Pettersson (Utredningssekreterare)
Patrik Germer (Alkoholhandläggare) §§76-78
Sandra Magnusson (Ekonom) §82
Monika Gustavsson (MAS) §85
Maria Eck (Verksamhetscontroller) §§85-86
Anna Windal (Lokal- och upphandlingsansvarig) §75

Protokollet innehåller paragraferna §§74-89

Ordförande _________________________________________________________________
Johan Niklasson (C)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Olle Leijonborg (FL)

Sekreterare _________________________________________________________________
Emil Pettersson

Beslutande ledamöter
Johan Niklasson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (vice ordförande)
John Hägglöf (M) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Barbro Göransson (C)
Yvonne Hagström (S)
Gerry Milton (SD)
Olle Leijonborg (FL)
Lena Fagerstedt (KD)

Ej tjänstgörande ersättare
Gun-Britt Grimsell (C)
Margareta Thorstensson (C)
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Justerare signatur

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2019-10-02

Datum för överklagan 2019-10-03 till och med 2019-10-25

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Emil Pettersson
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Justerare signatur

Ärendelista
§74 Val av justerare
§75 Revisionsrapport - Granskning av upphandlingar och inköp
§76 ANDT-politiskt program för Lekebergs kommun
§77 Riktlinjer för kommunens ansvar enligt nya lagen
§78 Taxor och avgifter om tobak och liknande produkter
§79 Revidering av reglemente för kommunala pensionärsrådet
§80 Årets frivilliginsats 2019
§81 Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre
§82 Ekonomisk månadsrapport
§83 Remiss - Sammanhållen vård och omsorg

§84 Informationsärende - Delegationsbeslut avseende bifall och avslag inom 
hemtjänsten samt vad beslut om "övrig livsföring" innebär

§85 Rapportering Lex sarah, IVO och överklaganden
§86 Förvaltningschefen informerar
§87 Meddelanden för kännedom
§88 Redovisning av delegeringsbeslut
§89 Protokoll från SON SAM
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Justerare signatur

§74 - Val av justerare

Ärendebeskrivning

En justerare bör utses att, tillsammans med ordföranden, justera dagens protokoll.

Förslag till beslut

XX utses att, tillsammans med ordförande, justera dagens protokoll.

Beslut

Olle Leijonborg (FL) utses att, tillsammans med ordförande, justera dagens protokoll med 
Kjell Edlund (S) som ersättare.

Justeringstid fastställs till kl. 10:00 den 3:e oktober.

Page 4 of 26



Protokoll 2019-10-02

Justerare signatur

§75 - Revisionsrapport - Granskning av upphandlingar och inköp 
(SON 19-85)
Ärendebeskrivning

Lekebergs kommun ingår i länssamverkan och majoriteten av kommunens upphandlingar 
genomförs tillsammans med övriga kommuner i länet. Länssamverkan leds av Örebro 
kommun och Lekebergs kommun deltar aktivt i det forumet och i de gemensamma 
ramavtalsupphandlingarna. Upphandlingar i egen regi genomförs i begränsad omfattning.

Granskningens syfte var att besvara följande revisionsfråga: Är kommunstyrelsens och 
nämndernas arbete med inköp och upphandling ändamålsenlig?

Den samlade revisionella bedömningen är att kommunstyrelsen och nämnderna i begränsad 
utsträckning arbetar med inköp och upphandling på ett ändamålsenligt sätt och att ett fortsatt 
arbete behöver göras för att säkerställa ändamålsenlig inköps- och upphandlingsverksamhet.

Den samlade bedömningen grundas på ett antal kontrollmål, revisionens bedömning av 
måluppfyllelse, dess förslag till åtgärder samt kommunens svar återfinns i dokumentet ”Svar 
ang. revisionsrapport gällande granskning av upphandlingar och inköp"

Förslag till beslut

Socialnämnden

1.       Godkänner svar ang. revisionsrapport gällande granskning av upphandlingar och inköp

2.       Översänder svaret till revisorerna

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Socialnämnden

1.       Godkänner svar ang. revisionsrapport gällande granskning av upphandlingar och inköp

2.       Översänder svaret till revisorerna

Page 5 of 26



Protokoll 2019-10-02

Justerare signatur

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Svar ang. revisionsrapport gällande granskning av upphandlingar och inköp 

- (SON 19-85-5)
 Svar ang. revisionsrapport gällande granskning av upphandlingar och inköp - (SON 19-85-6)
 §98 SONAU Revisionsrapport - Granskning av upphandlingar och inköp - (SON 19-85-7)
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Justerare signatur

§76 - ANDT-politiskt program för Lekebergs kommun (SON 19-
102)
Ärendebeskrivning

Förslaget till det ANDT-politiska programmet (alkohol, narkotika, dopning och tobak) har 
tagits fram på uppdrag av socialnämnden och kommer att ersätta det tidigare alkohol- och 
narkotikapolitiska programmet som antogs 2007-02-01. Programmet anger Lekebergs 
kommuns övergripande prioriteringar inom ANDT-området och ska tala om vad kommunen 
vill uppnå och vilka metoder som ska användas. Programmet kommer i nästa steg att 
konkretiseras genom en förvaltningsövergripande handlingsplan som beslutas i respektive 
nämnd.

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta förslaget till ANDT-politiskt program 
2020-2023.

 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta förslaget till ANDT-politiskt program 
2020-2023.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Förslag till nytt ANDT-politiskt program - (77903)
 ANDT-politiskt program för Lekebergs kommun 2020-2023 - (79198)
 §97 SONAU ANDT-politiskt program för Lekebergs kommun - (SON 19-102-2)
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Justerare signatur

§77 - Riktlinjer för kommunens ansvar enligt nya lagen (SON 19-
119)
Ärendebeskrivning

Den 1 juli 2019 träder en ny tobakslag i kraft. Genom lagen upphävs tobakslagen (1993:581) 
och lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Den nya lagen 
innebär bl.a. att den som detaljhandlar med tobaksvaror och liknande produkter ska ha 
tillstånd för detta.

I nu gällande tobakslag gäller att butikerna/försäljningsställena anmäler försäljning av 
tobaksvaror till kommunen utan någon prövning. Kommunen har i nya lagen givetvis ansvaret 
att pröva ansökningar om tillstånd och att utöva tillsyn som en följd av att kommunerna under 
många år haft tillsynsansvaret gentemot detaljhandeln.

Enligt övergångsregler gäller att butiker som före lagens ikraftträdande anmält sin försäljning 
till kommunen, enligt nu gällande lag, får fortsätta att sälja tobaksvaror fram till 1 november 
2019. Efter 1 november 2019 gäller att en ansökan måste ha kommit in till kommunen för 
fortsatt försäljning. Försäljningen får fortsätta enligt den förra lagstiftningen till dess att 
kommunen fattat beslut i ärendet.

Med det nya ansvaret har också kommunen fått möjlighet att ta ut avgifter för sin 
handläggning och sin tillsyn. I förarbetena till lagen (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter görs jämförelsen med reglerna och avgifterna som rör serveringstillstånd som 
kommunerna haft ansvar för sedan 1996.

Förslag till beslut

Socialnämnden antar riktlinjerna för kommunens ansvar om tobak och liknande produkter.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Socialnämnden antar riktlinjerna för kommunens ansvar om tobak och liknande produkter.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Riktlinjer för kommunens ansvar enligt nya lagen - (SON 19-119-3)

Page 8 of 26



Protokoll 2019-10-02

Justerare signatur

 Riktlinjer för kommunens arbete enligt lag om tobak och liknande produkter - (SON 19-119-
4)

 §105 SONAU Riktlinjer för kommunens ansvar enligt nya lagen - (SON 19-119-5)
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Justerare signatur

§78 - Taxor och avgifter om tobak och liknande produkter (SON 
19-174)
Ärendebeskrivning

Med det nya ansvaret har kommunen fått möjlighet att ta ut avgifter för sin handläggning och 
sin tillsyn. I förarbetena till lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter görs 
jämförelsen med reglerna och avgifterna som rör serveringstillstånd som kommunerna haft 
ansvar för sedan 1996.

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta förslag till taxa och avgifter om tobak 
och liknande produkter.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta förslag till taxa och avgifter om tobak 
och liknande produkter.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Taxor och avgifter om tobak och liknande produkter - (78961)
 Taxor och avgifter om tobak och liknande produkter - (78963)
 §104 SONAU Taxor och avgifter om tobak och liknande produkter. - (SON 19-174-1)
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Justerare signatur

§79 - Revidering av reglemente för kommunala pensionärsrådet 
(VON 14-60)
Ärendebeskrivning

En revidering av kommunala pensionärsrådets reglemente har initierats av Pensionärsrådet i 
Lekebergs kommun. Reglementet, som reviderades senast i november 2014, behövde ses över 
och uppdateras utifrån både terminologi och innehåll. Enligt kommunens styrmodell ska 
reglementen antas av kommunfullmäktige.

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna det reviderade förslaget till 
reglemente för kommunala pensionärsrådet.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

 

Socialnämndens hantering av ärendet

Johan Niklasson (C) yrkar på att göra en redaktionell ändring i innehållsförteckningen och att 
nämnden sedan godkänner förslaget till reglemente enligt förslag till beslut.

Ordföranden frågar om socialnämnden ställer sig bakom Johan Niklassons (C) yrkande och 
finner att den gör så.

Beslut

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna det reviderade förslaget till 
reglemente för kommunala pensionärsrådet.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Revidering av reglemente för kommunala pensionärsrådet - (VON 14-60-7)
 Revidering av reglemente för kommunala pensionärsrådet - För antagande inför SON 2 

oktober - (VON 14-60-6)
 Revidering av reglemente för kommunala pensionärsrådet med synliga förändringar - inför 

SON 2 oktober - (79082)
 §106 SONAU Revidering av reglemente för kommunala pensionärsrådet - (VON 14-60-8)
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Justerare signatur

§80 - Årets frivilliginsats 2019 (SON 19-158)
Ärendebeskrivning

Varje år delas priset "Årets frivilliginsats" ut av kommunen. Vinnaren av priset väljs ur en 
grupp nominerade. Inga nomineringar har inkommit och priset har i år därför gått till ett annat 
ändamål.

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Socialnämnden

1. Lägger informationen till handlingarna.

2. Ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en kommunikationsplan för Årets frivilliginsats.

Beslut
Socialnämnden

1. Lägger informationen till handlingarna.

2. Ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en kommunikationsplan för Årets frivilliginsats.

 

Beslutsunderlag
 §99 SONAU Årets frivilliginsats 2019 - (SON 19-158-1)
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Justerare signatur

§81 - Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre (SON 19-
162)
Ärendebeskrivning

Information om en ny bestämmelse om förenklat beslutfattande om hemtjänst för äldre. 
Bestämmelsen trädde i kraft den 1 juli 2018. Lagen återfinns i 4 kap. 2 a § socialtjänstlagen 
(2001:453)

”Socialnämnden får utan föregående behovsprövning erbjuda hemtjänst till äldre personer.
Ett sådant erbjudande förutsätter att den äldre personen har informerats om:
1. i vilken utsträckning och på vilket sätt han eller hon kan påverka utförandet av insatserna,
2. på vilket sätt kommunen följer upp insatserna, och
3. rätten att alltid kunna ansöka om bistånd enligt 1 §.
Kommunen ska följa upp insatserna med utgångspunkt i kommunens riktlinjer, insatsernas
kvalitet enligt 3 kap. 3 § och värdegrunden i 5 kap. 4”.

Den nya bestämmelsen innebär att socialnämnden får en befogenhet att erbjuda
hemtjänstinsatser till äldre personer utan någon föregående behovsprövning.
Bestämmelsen är frivillig för kommunen att tillämpa.

Den nya bestämmelsen syftar till att ge de kommuner som så önskar möjlighet
att bevilja äldre kvinnor och män insatser inom äldreomsorg på ett enklare
sätt och med större utrymme för delaktighet. Det blir möjligt för kommunen
att tona ner på ett resurskrävande inledande utredningsarbete till
förmån för att utveckla uppföljning av kvalitet, nöjdhet och effektivitet.
Ett annat syfte är att öka den äldres rätt till självbestämmande och delaktighet,
genom att den äldre personen ges större möjlighet att välja mellan de
insatser som erbjuds och hur de praktiskt ska genomföras.
Lagen syftar också till att förstärka inslagen av förebyggande insatser genom
att generella hemtjänstinsatser tillgängliggörs i ett tidigt skede, vilket regeringen
bedömer också kan minska eller skjuta upp behovet av mer omfattande
äldreomsorg.

Bestämmelsen i 4 kap. 2 a § gäller för hemtjänstinsatser. Lekebergs kommun föreslår att 
bestämmelsen ska gälla trygghetslarm, till att börja med. Det är upp till kommunerna själva 
att avgöra vilka typer av hemtjänstinsatser,
och i vilken omfattning dessa ska erbjudas äldre personer enligt den
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Justerare signatur

nya bestämmelsen.

Som framgår av bestämmelsen är det äldre personer som kan erbjudas hemtjänstinsatser
enligt 4 kap. 2 a § SoL. Det anges dock inte i lagen vad som avses
med äldre personer, genom till exempel en åldersgräns. Enligt lagen ligger
det inom kommunernas befogenheter att i sina riktlinjer för handläggning
närmare precisera vilken ålder som kan anses vara vägledande vid handläggningen
av olika typer av ärenden om ansökningar om hjälp och stöd till äldre. Vi föreslår att 
bestämmelsen ska gälla från 80 år och uppåt.

Dokumentationskrav samt uppföljningskrav kommer att tillämpas i den utsträckning som 
anses nödvändig för att uppfylla kraven. Förslagsvis kommer insatsen att följas upp efter 1 år, 
från det att insatsen har verkställts.

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att personer över 70 år har rätt till trygghetslarm utan föregående 
behovsprövning.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

 

Socialnämndens hantering av ärendet

John Hägglöf (M) yrkar på att en uppföljning av de nya riktlinjerna ska presenteras för 
nämnden efter ett år.

Ordföranden frågar om nämnden ställer sig bakom John Hägglöfs (M) tilläggsyttrande och 
finner att den gör så.

Beslut

Socialnämnden beslutar att

1. personer över 70 år har rätt till trygghetslarm utan föregående behovsprövning.

2. en uppföljning av ärendet ska presenteras för nämnden efter ett år.
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Justerare signatur

 

Beslutsunderlag
 Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre - (SON 19-162-1)
 §100 SONAU Förenklad biståndsbedömning - (SON 19-162-2)
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Justerare signatur

§82 - Ekonomisk månadsrapport (SON 19-175)
Ärendebeskrivning

En ekonomisk månadsrapport ska föredras inför nämnden.

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ekonomisk månadsrapport Socialnämnden september 2019 - (SON 19-175-

3)
 Ekonomisk rapport socialnämnden september 2019 - (SON 19-175-2)
 §101 SONAU Ekonomisk månadsrapport - (SON 19-175-1)
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Justerare signatur

§83 - Remiss - Sammanhållen vård och omsorg (SON 19-138)
Ärendebeskrivning

Handlingsplan Sammanhållen vård och omsorg utgår från den regionala utvecklingsstrategins 
prioriterade område Hälsofrämjande arbete och hälso- och sjukvård. Länets kommuner har 
fått möjlighet att lämna synpunkter innan handlingsplanen fastställs. Socialnämnden föreslås 
uppmuntra tillkomsten av denna handlingsplan men vill samtidigt belysa nedanstående:

En sammanhållen vård och omsorg är av största vikt i arbetet för och med våra 
brukare/patienter. Vi ställer oss bakom skrivelsen om att en ökad samverkan är nödvändig för 
att säkerställa en god och jämlik vård och omsorg för den enskildes delaktighet och trygghet. 
Vi är också positiva till delmålen för det hälsofrämjande, sjukdomsförebyggande och 
rehabiliterande arbetet då det pågår ett aktivt arbete inom dessa områden i vår 
socialförvaltning just nu. Det vi önskar betona är att föreslagen samverkan bör ske i samråd 
utifrån de förutsättningar vi har som två helt skilda organisationer. Vi strävar mot samma mål 
men arbetar utifrån olika förutsättningar, som vi behöver möta upp för att våra brukare och 
patienter ska få så bra vård och omsorg som möjligt. Detta är också av största vikt för att vi 
tidigt ska kunna identifiera risker innan behovet av vård blir för omfattande. Den digitala 
utvecklingen går framåt och vi kan nog ha mycket användning av olika lösningar i vårt 
samverkansarbete. Det vi ser kan försvåra arbetet är organisatoriska förutsättningar, 
ekonomiska resurser och användandet av olika verksamhetssystem. Här krävs bra styrning, 
samordning och struktur i samverkansarbetet. Det är lika viktigt med en samsyn, förståelse 
och respekt för varandras verksamheter, tät dialog och ett lösningsfokuserat förhållningssätt 
hos våra medarbetare.

Vi likställer en handlingsplan med en plan som innehåller konkreta aktiviteter. Detta saknar vi 
i denna handlingsplan.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner remissvaret för Sammanhållen vård och omsorg och uppdrar 
förvaltningen att skicka in svaret till Region Örebro län.

 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.
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Socialnämndens hantering av ärendet

Ordföranden ajournerar mötet.

Mötet återupptas efter ca 15 minuter.

Beslut

Socialnämnden godkänner remissvaret för Sammanhållen vård och omsorg och uppdrar 
förvaltningen att skicka in svaret till Region Örebro län.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Remissvar Sammanhållen vård och omsorg - (SON 19-138-3)
 Remissvar Sammanhållen vård och omsorg - (SON 19-138-4)
 §102 SONAU Remiss - Sammanhållen vård och omsorg - (SON 19-138-5)
 Remissversion - Handlingsplan sammanhållen vård och omsorg - (SON 19-138-1)
 Missiv - Remiss handlingsplan sammanhållen vård och omsorg - (SON 19-138-2)

Page 19 of 26



Protokoll 2019-10-02

Justerare signatur

§84 - Informationsärende - Delegationsbeslut avseende bifall och 
avslag inom hemtjänsten samt vad beslut om "övrig livsföring" 
innebär (SON 19-125)
Ärendebeskrivning

I delegationsordningen har nämnden delegerat uppgifter åt socialförvaltningen att fatta beslut 
å nämndens vägnar.

För att öka nämndens kunskap om socialförvaltningens verksamhet och vilka beslut 
tjänstepersonerna tar på delegation har socialnämndens presidium i samband arbetsutskottets 
sammanträde i augusti valt ut två delegationsbeslut avseende bifall och avslag inom 
hemtjänsten samt vad beslut om "övrig livsföring" innebär som nämnden får fördjupa sig i.

Socialnämnden kommer att få en muntlig föredragning och presentation av ärendet.

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

 

Socialnämndens hantering av ärendet

Johan Niklasson (C) yrkar på att bordlägga ärendet till kommande nämndsammanträde i 
november.

Ordföranden frågar om socialnämnden kan ställa sig bakom Johan Niklassons (C) yrkande 
och finner att den gör så.

Beslut

Socialnämnden bordlägger ärendet till nästa nämndsammanträde i november.

Beslutsunderlag
 Delegationsbeslut 20190430-20190731 - (SON 19-125-1)
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 §107 SONAU Anmälan av delegationsbeslut (SoL, LSS, IFO) för perioden 20190430 - 
20190731 - (SON 19-125-7)
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§85 - Rapportering Lex sarah, IVO och överklaganden

Ärendebeskrivning

Informationsärende med föredragande om Lex maria och Lex sarah.

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
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Justerare signatur

§86 - Förvaltningschefen informerar

Ärendebeskrivning

Under denna punkt ger förvaltningschefen information om aktuellt på socialförvaltningen.

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

 

Beslutsunderlag
 Sjukfrånvaro till nämnd jan-aug 2019 - (SON 19-33-13)
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Justerare signatur

§87- Meddelanden för kännedom
Ärendebeskrivning

Inkomna handlingar till socialnämnden meddelas för kännedom.

Meddelanden
  Revisionsrapport - Granskning av lönehanteringen och löneutbetalningsprocessen - (SON 

19-180-1ndling)

  Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor 2 September 2019 - (KS 19-188-8ndling)

  §147 KS Delårsbokslut 2019 för Lekebergs kommun - (SON 19-120-6ndling)

  §149 KS Intern kontroll 2 för Lekebergs nämnder - (SON 19-3-15ndling)

  §74 KF Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1, 2019 - (SON 19-63-
11ndling)

  §79 KF Val av ny ledamot i socialnämnden (fyllnadsval) - (SON 19-190-1ndling)

  §76 KF Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige och ledamot i 
socialnämnden - (SON 19-189-1ndling)

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
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Protokoll 2019-10-02

Justerare signatur

§88- Redovisning av delegeringsbeslut
Ärendebeskrivning

Redovisning av delegationsbeslut för perioden 20190821-20190925.

Delegeringsbeslut
  Delegationsbeslut - Utredning avseende ansökan om tillfälligt serveringstillstånd enligt 8 

kap. 2 § alkohollagen för servering till allmänheten - (SON 19-9-32)
  Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om tjänstledighet med/eller utan lön längre än tre 

månader - (SON 19-9-33)

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
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Protokoll 2019-10-02

Justerare signatur

§89 - Protokoll från SON SAM

Ärendebeskrivning

Protokoll från senaste socialnämndens samverkansgrupp läggs till nämnden för kännedom.

Beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Protokoll skapad SON-SAM 2019-08-29 12.09.21 - (78200)
 Protokoll skapad SON-SAM 2019-09-27 12.48.35 - (79764)
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