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Plats och tid

Kommunhuset, Hellqvistsalen, torsdagen den 24 oktober 2018, klockan 13.30-17:00.

Beslutande

Linda Söder Jonsson (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Angelika Stigenberg (S), Ulla
Eriksson Berg (L), Eleonor Westlund (C) och Britt-Marie Häggkvist Back (SD).

Tjänstgörande
ersättare

Ann-Catrin Cederlund (S), Lena Norstedt (C) och Yvonne Ericsson (M).

Ersättare

Gunilla Lindström (S), Ronny Moström (S) och Rune Broström (SD).
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deltagande

Undersköterska Tina Jansson § 103, teknisk chef Stig Tördahl § 104, fastighetschef Maria
Stridfeldt § 104, socialchef Lena Dibbern, avdelningschef Kenneth Pettersson och vik.
nämndsekreterare Eva Eriksson.
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2018-10-24

§ 102
Införande av pris för att uppmärksamma
medarbetare som utfört förtjänstfulla
insatser (SN 2018/163)
Socialchefen föreslår att nämnden inrättar ett pris för att
uppmärksamma medarbetare som utfört förtjänstfulla insatser
inom socialförvaltningen. Chefer och/eller medarbetare föreslås
två gånger per år nominera medarbetare som utifrån sina
extraordinära insatser bör uppmärksammas och tilldelas ett pris.
Priset består av ett diplom och en blomsterbukett samt tårta till
medarbetarens arbetsgrupp. De insatser som ska belönas ska vara
insatser som är värdeskapande för våra klienter/brukare. I samband
med att priset delas ut, föreslås att medarbetaren bjuds in till
nämndens sammanträde för att berätta om sitt arbete.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-12

SN överläggning

Under överläggningen föreslås att socialchefen, istället för
socialnämnden som föreslagits i tjänsteskrivelsen, fattar beslutet
om vem av de medarbetare som nominerats ska erhålla priset.

Beslut

Socialnämnden inför ett pris för att uppmärksamma medarbetare
som utfört förtjänstfulla insatser för våra brukare/klienter.
- Priset utdelas två gånger per år av socialnämnden.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Socialförvaltningen, akten
Utdragsbestyrkande
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2018-10-24
- Chefer och medarbetare kan med en motivering nominera
personer till detta pris.
- Socialchefen beslutar om vem som skall erhålla priset.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Socialförvaltningen, akten
Utdragsbestyrkande
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2018-10-24

§ 103
Information från Tina Jansson, Hälso- och
sjukvården
Tina Jansson, sårbehandlingsansvarig undersköterska HSO, är
inbjuden för att berätta om sitt arbete med att åtgärda och behandla
trycksår. Hon arbetar sedan 2015 deltid i Kungsörs kommun och
besitter en specialkompetens inom sitt område som hon gärna
delger sina kollegor och samverkanpartners på olika sätt. Därmed
sprids kompetensen både inom och utanför kommunens
verksamhetsområde.
Tina håller ett fängslande föredrag om olika behandlingsmetoder
för sår och berättar att hon bland annat har förhindrat amputation
av ett ben, genom att ställa rätt diagnos och förorda en behandlingsform som ledde till att såret så småningom läkte. Tina har
även medverkat till att kostnaderna för bland annat omläggningsmaterial har kunnat sänkas.
Socialchef Lena Dibbern informerar om att socialnämnden precis
inrättat ett nytt pris som årets medarbetare inom socialförvaltningen och berättar att Tina blivit den första att utses till detta pris,
med motiveringen att hon genom sitt arbete tillför
- Värdeskapande insatser för våra äldre
- Utvecklande av arbetsmetoder inom sårvård
- Engagerat medarbetarskap
- Samverkan och samarbete på arbetsplatsen, mellan kommunen
och regionen.
Priset består av ett diplom och en blombukett som socialnämndens
ordförande Linda Söder Jonsson överlämnar till Tina, som även får
fira sitt pris med tårta tillsammans med sin arbetsgrupp.
Beslut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden tackar för informationen och gratulerar Tina
Jansson till priset.

Protokollsutdrag till
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2018-10-24

§ 104
Lägesrapport larmet Södergården
Teknisk chef Stig Tördahl och fastighetschef Maria Stridfeldt
(KKTAB) lämnar en lägesrapport om trygghetslarmet på
avdelning Lärken, Södergården.
Sedan installationen gjordes har det uppstått en del problem och en
avvikelserapport har därför lämnats till leverantören Tunstall.
Successivt har en del av felen på olika sätt kunnat åtgärdas, men
ännu kvarstår ett antal problem som måste lösas. Flertalet av dessa
beror på fel i leverantörens programvara som nu måste uppdateras
och man provar även alternativa tekniska lösningar för att komma
till rätta med problemen. KKTAB följer upp ärendet och återkopplar till nämnden tills dess att larmet fungerar som det ska.
Stig Tördahl och Maria Stridfeldt redogör även för hur arbetet med
renoveringen av avdelningarna Ängen, Rönnen och Gläntan på
Södergården fortskrider. Avloppsrenoveringen, som till stor del
kan utföras under markytan utan större störningar för brukare och
personal, pågår för fullt och beräknas vara klart under Ängen före
årsskiftet. Därefter följer arbetet med Rönnens avlopp.
Projekteringen av ytskiktsrenoveringen pågår och kommer att
genomföras som en generalentreprenad. Denna måste först
upphandlas och förfrågningsunderlaget beräknas vara klart före
jul. Själva upphandlingen tar sedan omkring tre månader att
genomföra.
En arbetsgrupp kommer tillsammans med styrgruppen att arbeta
fram en tidplan för evakuering osv., så att personalen i god tid kan
förbereda detta.
Beslut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Protokollsutdrag till
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2018-10-24

§ 105
Pågående projekt
Enligt önskemål från socialnämnden ska förvaltningen lämna en
djupare muntlig redogörelse för ett av nämnden utvalt projekt.
Vård- och omsorgschef Kenneth Pettersson informerar om projekt
”Heltid som norm”. Enligt överenskommelse med Kommunal är
målsättningen att tillsvidareanställning på heltid ska vara det
normala vid nyanställning och att redan anställda medarbetare i
högre utsträckning ska arbeta heltid.
Ärendet ligger för närvarande hos personalutskottet och en enkät
kommer att skickas ut från HR, för att kartlägga intresset för
heltidstjänstgöring bland dem som idag arbetar deltid.
Representanter från kommunen kommer att närvara vid den
informationsdag som Sveriges kommuner och landsting, SKL, ska
hålla om hur kommunerna kan förbereda sig för ett införande av
”Heltid som norm”.
Beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
Till nästa sammanträde föreslås att förvaltningen redogör för projekt
”Innovationsguiden”.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Socialförvaltningen, akten
Utdragsbestyrkande
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2018-10-24

§ 106
Information från förvaltningen (SN 2018/7)
Enligt önskemål från socialnämnden har förvaltningen sammanställt en förteckning över periodens viktigaste händelser.
Nämnden ges möjlighet att ställa frågor utifrån rapporten.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Sammanställning över periodens viktigaste händelser
2018-10-08

Beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2018-10-24

§ 107
Revidering av avgifter inom socialtjänsten
(SN 2018/162)
Utgångspunkten är att avgifterna inom socialtjänsten bör revideras
årligen. Den senaste revideringen genomfördes i juni 2017.
De större förändringarna som nu föreslås är att
•

måltidsavgifter inom LSS-verksamheten för barn och unga
reduceras och anpassas till konsumentverkets
kostnadsberäkning för barn och unga

•

ingen reduktion av omsorgsavgiften sker inom särskilt
boende då personen tillfälligt lämnar sitt boende, detta pga.
att maxtaxan uppnås redan efter 5,7 timmars insatser/månad

•

regler för färdtjänst som tagits bort ur detta dokument återgår
liksom före 2018 till färdtjänstreglementet

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-17
• Bilaga: Avgifter inom socialtjänsten

Beslut

Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till nya avgifter
från och med den 1 januari 2019 som sitt eget och överlämnar
ärendet till kommunstyrelsen för vidare handläggning.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen och akten
Utdragsbestyrkande
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2018-10-24

§ 108
Ny hyresnivå i individ- och familjeomsorgens
lokaler, Turisten 6 (SN 2018/160)
I budgetberedningen fastslogs en ökad hyresnivå för Turisten 6,
dvs. individ- och familjeomsorgens lokaler, om 480 000 kronor/år
vilket finns avsatt i socialnämndens budget från 2019 och framåt.
Socialförvaltningen har nu fått en korrigerad kalkyl för hyresnivån. Det visade sig att när beräkningar för ventilation, el, rör och
bygg var genomförda så blev kostnaderna för ombyggnationen
högre än först beräknat.
I varje kalkyl föreligger en osäkerhetsfaktor på +/- 15 procent
eftersom det när man bygger i ett befintligt hus finns så många
osäkerhetsparametrar.
Enligt den nya kalkylen kommer den årliga hyreshöjningen att
uppgår till 568 000 kronor/år med en osäkerhetsfaktor på +/- 15
procent, vilket innebär en ökad hyra på mellan 480 000 kronor till
650 000 kronor.
Den nya kalkylen kan innebära att de avsatta 480 000 kronor
räcker men kan också innebära en hyreshöjning med ytterligare
170 000 kronor.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-17

Beslut

Socialnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen begära 170 000
kr/år i ramförstärkning att utnyttja i den omfattning som behövs
utifrån ombyggnationens faktiska kostnad.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen, akten
Utdragsbestyrkande
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2018-10-24

§ 109
Budgetuppföljning per den 30 september
2018 (SN 2018/22)
Förvaltningschef Lena Dibbern redogör för september månads
siffror. Prognosen pekar fortsatt på ett noll-resultat med viss
osäkerhet. Klart är dock att kostnaderna måste sänkas under
kommande år för att nämnden ska kunna klara budget.
Vård- och omsorgschefen Kenneth Pettersson redovisar läget för
beläggning i lägenheterna och de som väntar på plats med
respektive utan beslut.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
-

Beslut

Justerandes sign

Rapport om lediga lägenheter inom vård och omsorg per den
24 oktober 2018.

Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2018-10-24

§ 110
Socialnämndens mål 2019 – 2021
(SN 2018/46)
Enligt kommunens mål- och resultatstyrningsprocess ska nämnder
och styrelser årligen besluta om tidsatta och mätbara mål.
Socialnämnden har 2018-05-24, § 65 beslutat om budget 2019 2021 men avvaktade med beslut om mål tills kommunfullmäktige
reviderat sina mål.
Av socialchef Lena Dibberns tjänsteskrivelse framgår att arbetet
med att ta fram mätbara mål för nämnden har inriktats på att välja
sju mål där det är som mest angeläget att utveckla verksamheten.
Ett antal förslag till mål är framtagna, med en beskrivning av vad
respektive mål kan innebära för förutsättningar. Socialchefen
föreslår att socialnämnden beslutar om en övergripande målbild
samt sju nämndmål med indikatorer för varje mål som målsätts
och tidsätts.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Socialchefen Lena Dibberns tjänsteskrivelse 2018-09-19,
reviderad 2018-10-10 och 2018-10-11

SN överläggning

Under överläggningen diskuteras målen och vissa justeringar i mål
och indikatorer föreslås. Socialnämndens ordförande Linda Söder
Jonsson yrkar att socialchefens föreslagna mål 1, 2, 3, 4, 5 och 10
antas som social-nämndens mål för perioden, med de förslag på
justeringar som framkommit.

Beslut

Socialnämnden antar, med föreslagna justeringar, följande mål för
2019 – 2021:
1. Socialförvaltningens brukare ska utifrån tillgängliga resurser
erbjudas bästa möjliga livskvalitet
2. Välfungerande service och god tillgänglighet
3. Människors möjlighet till inflytande/delaktighet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2018-10-24
4. Rätt personalfördelning i förhållande till arbetsmängd
5. Rättssäker effektiv handläggning
6. Integrerat, jämställt och hållbart samhälle

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2018-10-24

§ 111
Revidering av socialnämndens
delegationsordning (SN 2018/35)
Vid den senaste revideringen av delegationsordningen försvann
beslutet om tillfällig placering för barn och ungdom enligt 4 kap.
1 § SoL ur delegationen, varför socialnämnden åter behöver införa
detta beslut.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-17

SN överläggning

Under överläggningarna diskuteras begreppet ”tillfällig” och det
föreslås en precisering att man med detta avser högst två månader.

Beslut

Socialnämnden beslutar att delegera beslut om tillfällig placering
av barn och unga enligt förvaltningens förslag, med tillägget att
med ”tillfällig” avses en period om högst två månader.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Socialförvaltningen och akten
Utdragsbestyrkande
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§ 112
Sammanträdestider 2019 (SN 2018/161)
Socialnämndens beredningsgrupp lämnar följande förslag på tider
för sammanträden 2019.
Socialnämndens möten är som grund, med vissa avsteg, klockan
13.30 den tredje tisdagen i månaden;
– 22 januari, 19 februari, 19 mars, 23 april, 21 maj, 18 juni, 27
augusti, 24 september, 22 oktober, 26 november och 17 december.
Socialnämndens presidieberedning träffas onsdagar 13 dagar
före socialnämnden, klockan 14.00;
– 9 januari, 6 februari, 6 mars, 10 april, 8 maj, 5 juni, 14 augusti,
11 september, 9 oktober, 13 november och 4 december.
Socialnämndens myndighetsutskott sammanträder onsdagar
klockan 08.30;
– 23 januari, 20 februari, 20 mars, 24 april, 22 maj, 19 juni, 28
augusti, 25 september, 23 oktober, 27 november 18 december.

Beslut

Justerandes sign

Socialnämnden antar de föreslagna sammanträdestiderna för
2019 för socialnämnden, presidieberedningen och myndighetsutskottet.

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och
akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2018-10-24

§ 113
Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut (SN 2018/2)
Socialförvaltningen ska lämna en statistikrapport över hur många
gynnande beslut enligt
•
•

socialtjänstlagens (SoL) 4 kapitel, §§ 1 och 9 samt
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
§ 28 f-g

som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive
beslut. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut
gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive
beslut. Uppgifterna i rapporten ska vara avidentifierade.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Rapport ej verkställda gynnande biståndsbeslut 2018-10-18

Beslut

Socialnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 114
Meddelanden delegationsbeslut (SN 2018/8)
Socialnämndens myndighetsutskotts protokoll 2018-09-27 §§ 98103.
Socialförvaltningen har fattat beslut enligt delegation. Jämförelse
görs mot förra året.
Försörjningsstöd

Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

Justerandes sign

Bifall
84
84
104
78
97

2017
Avslag
30
31
42
37
48

92
84
97
101

60
45
45
78

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Belopp Bifall
360429
107
400475
116
614095
104
408678
104
91
129
105
107
407403
88
471193
453290
527864

2018
Avslag
78
61
82
83
76
97
88
78
59

Belopp
544512
540698
636623
529043
550499
684511
469666
611880
470748

Kungsörs kommun
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Beslut om utredning och behandling samt familjerätt

Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

Utrednings- och
behandlingsbeslut
2017
2018
5
15
6
8
7
16
8
6
6
11
8
8
3
12
3
8
10
4
10
9
13

Familjerättsbeslut
2017
4
9
5
4
4
9
2
6
5
8
3
1

2018
16
4
7
4
5
5
3
5
7

Färdtjänst och riksfärdtjänst
Färdtjänst
Antal beslut

Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

Justerandes sign

2017
2018
Bifall
Avslag Bifall Avslag
6
0
9
0
10
0
6
0
10
0
2
0
1
1
7
0
10
0
11
0
10
0
9
0
1
0
14
0
9
0
4
0
2
0
9
0
5
0
10
0
7
1

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Riksfärdtjänst
Antal enkelresor
2017
2018
4
6
20
8
16
25
16
21
18
34
63
12

14
3
16
11
15
23
14
15
11

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2018-10-24
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Biståndsbeslut

Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

Beslut enligt SoL 2017
Bifall
Avslag
48
0
32
4
47
0
51
4
52
1
55
3
28
0
43
2
55
1
67
2
70
1
49
1

Beslut enligt SoL 2018
Bifall
Avslag
54
2
37
4
46
2
48
2
60
0
55
2
34
1
46
0
40
0

Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

Beslut enligt LSS 2017
Bifall
Avslag
2
2
1
0
1
3
2
0
4
1
4
1
2
1
2
0
3
1
5
1
3
0
2
2

Beslut enligt LSS 2018
Bifall
Avslag
1
0
1
0
3
2
4
0
2
0
1
0
6
1
1
1
0
1

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Sammanfattande rapport från socialnämndens myndighetsutskotts
protokoll 2018-09-27, §§ 98-103

Beslut

Socialnämnden beslutar att lägga meddelandena om delegationsbeslut till handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2018-10-24

§ 115
Meddelanden
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har beslutat att avsluta
ärendet avseende inspektion på Tallåsgårdens HVB, med
anledning av att verksamheten upphört fr.o.m. 1 september 2018.
Dnr SN 2017/183
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har beslutat att avsluta
ärendet avseende en barnavårdsutredning och frågan om nämnden
i sin handläggning uppfyllt lagstiftningens krav. Dnr SN 2018/74
Arbetsmiljöverket har beslutat att avsluta ärendet avseende
inspektion av Rörlig personal/Hemtjänsten och frågan om vissa
brister i arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöverket konstaterar att
kommunen nu uppfyller kraven. Dnr SN 2018/61
Arbetsmiljöverket har beslutat att avsluta ärendet avseende
inspektion av Södergården/ Rönnen och Ängen och frågan om
vissa brister i arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöverket konstaterar att
kommunen nu uppfyller kraven. Dnr SN 2018/62
Arbetsmiljöverket har beslutat att avsluta ärendet avseende
inspektion av Södergården/Gläntan och frågan om vissa brister i
arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöverket konstaterar att kommunen
nu uppfyller kraven. Dnr SN 2018/63
Arbetsmiljöverket har beslutat att avsluta ärendet avseende
inspektion av Socialtjänsten och frågan om vissa brister i
arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöverket konstaterar att kommunen
nu uppfyller kraven. Dnr SN 2018/64
Arbetsmiljöverket har beslutat att avsluta ärendet avseende
inspektion av Södergården/Lärken och frågan om vissa brister i
arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöverket konstaterar att kommunen
nu uppfyller kraven. Dnr SN 2018/67
Förordnande för tjänsteman anställd i annan kommun att utöva
tillsyn i Kungsörs kommun (Dan Avdic-Karlsson 31/8-1/9 2018).
Dnr SN 2018/156

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2018-10-24

SCB:s preliminära resultat av utjämning av LSS-kostnader mellan
kommuner utjämningsåret 2019. Dnr SN 2018/84
Länsstyrelsens Lägesbild utsatta EU/EES-medborgare
Västmanlands län samt Nationell lägesbild. Dnr SN 2017/106
Ekonomichef Bo Granudd har undertecknat följande avtal i
upphandling HVB vård och behandling barn och unga, i samtliga
fall är avtalstiden 2018-06-01 – 2022-05-31 utan förlängning:
-

Allviken vård AB (HVB pojkar). Dnr SN 2018/149

-

Frälsningsarmén (HVB). Dnr SN 2018/150

Protokollsutdrag från:
•

Beslut

Justerandes sign

Kommunfullmäktige 2018-10-15, § 9 – Inkallelseordning för
ersättare i styrelse och nämnder. Dnr SN 2018/164

Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2018-10-24

§ 116
Övriga frågor

Beslut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

-

Socialnämndens ordförande Linda Söder Jonsson bjuder in
nämndens ledamöter och ersättare till julbord på Kungsörstorp,
tisdagen den 18 december kl. 19.00.

-

Höstens andra verksamhetsbesök äger rum hos
biståndshandläggarna den 27 november kl. 10.00

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Blad
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