
 

 

 
 
Socialförvaltningen 
Johanna Ekbring,  
johanna.ekbring@uppvidinge.se 

KALLELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-02-04 
 

  

 

Socialnämnden 

kallas härmed till sammanträde tisdagen den 11 februari 2020 klockan 

13:30 i Storasjö, Åseda för att behandla följande ärenden: 

 Upprop 

Ärende Anteckningar 

1.  Godkännande av dagordningen 

Dnr 28072  

 

2.  Val av justerare 2020 

Dnr 2020-000010  

 

3.  Rutiner för ekonomistyrning inom 

socialnämnden - uppföljning 

Dnr 2020-000019  

 

4.  Ekonomiskt bistånd till internet 

Dnr 2020-000023  

 

5.  Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse år 

2019  

Dnr 2020-000022  

 

6.  Nyttjande av lägenheter i särskilt boende 

Dnr 2019-000129  

 

7.  Information om projekt Psykisk Hälsa 

Dnr 2020-000024  

 

8.  Beaktande utifrån Barnkonventionen 

Dnr 2020-000025  

 

9.  Avsägelse av uppdrag som ledamot i 

socialnämndens individutskott 

Dnr 2020-000026  

 

10.  Fyllnadsval för uppdraget som ledamot i 

socialnämndens individutskott efter Bjarne 

Svensson (S) 

Dnr 2020-000027  
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Ärende Anteckningar 

11.  Åtgärds- och handlingsplan 

kostnadseffektivisering år 2020-2024 

Dnr 2020-000004  

 

12.  Rapportering av ej verkställda gynnande 

beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om 

stöd och service till vissa funktionshindrade, 

kvartal tre år 2019 

Dnr 2019-000312  

 

13.  Minnesanteckningar samrådsmöten år 2019 

Dnr 2019-000411  

 

14.  Tychofondens möte 2019-11-27 på 

Olofsgården i Åseda 

Dnr 2020-000016  

 

15.  Redovisning av delegationsbeslut år 2020 

Dnr   

 

16.  Information från förvaltningschef 

Dnr 2020-000005  

 

17.  Meddelande till socialnämnden 

Dnr 2020-000006  

 

 

Lars-Erik Hammarström 

Ordförande 

Johanna Ekbring 

Förvaltningssekreterare  
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Rutiner för ekonomistyrning inom socialnämnden - 
uppföljning 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner informationen gällande uppföljning och 

granskning av rutiner för ekonomistyrning inom socialnämnden  

  

Sammanfattning av ärendet 

PwC bedömer att socialnämnden ej har säkerställt en ändamålsenlig 

ekonomisk planering och uppföljning med tillräcklig intern kontroll och att 

tillräckliga åtgärder ej har vidtagits sedan revisorernas granskning år 2017.  

Bedömning grundas på att socialnämnden fortfarande har ett 

budgetunderskott mellan den av fullmäktige beslutade budgetramen och 

det utfall som prognosticeras för år 2019. Det prognosticerade 

budgetunderskottet för år 2019 uppgår till 7,5 mnkr.   

   

Beslutsunderlag 

Rapport PwC – Rutiner för ekonomistyrning inom socialnämnden – 

uppföljning och granskning 

 Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2020-01-30 

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige    

 

Annie-Lie Jarhult 

Förvaltningschef Socialförvaltningen 
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Ekonomiskt bistånd till internet  
 
Socialnämndens förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar om en ändring i de aktuella ”Riktlinjerna för 

ekonomiskt bistånd” i frågan om utgifter gällande internet inklusive 

internetuppkoppling.  

Sammanfattning av ärendet 

2017 kom en dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) gällande just 

bistånd till utgifter för internet. HFD ändrar i sin dom den etablerade praxis 

att betrakta dessa utgifter som gemsamma hushållskostnader inom 

riksnormen. Socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd ser därför ett behov 

av att se över kommunens riktlinjer gällande denna fråga. Ändringen 

innebär att utgifter för internet inklusive en internetuppkoppling ska 

betraktas som livsföring i övrigt och ska beviljas utöver riksnormen och de 

skäliga kostnaderna, dock högst med 300 kronor per månad.  

  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förste socialsekreterare, 2020-01-20  

Högsta förvaltningsdomstolen, 2016-1893, 2017-05-11                                          

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Avdelningschef för Individ- och familjeomsorgen    

 

 

Magdalena Nowakowska  

Förste socialsekreterare 
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Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse år 2019  

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner informationen.   

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Socialstyrelsens författning om ledningssystem (SOSFS 2011:9) bör 

verksamheten upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse och enligt 3 

kap. 10 § patientsäkerhetslagen (PSL) ska vårdgivaren den 1 mars varje år 

upprätta en patientsäkerhetsberättelse. I Uppvidinge kommun skrivs dessa 

berättelser i ett dokument som beskriver hur vi jobbar med kvalitetsarbete 

och patientsäkerhet inom Socialförvaltningen. I vissa avsnitt räknas även 

LOV-företagets kvalitetsresultat in.  

 

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen ger en övergripande information 

om hur kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet har bedrivits inom 

socialförvaltningen under året. Socialt ansvarig samordnare och medicinskt 

ansvarig sjuksköterska är de funktioner som ansvarar för att det upprättas 

en kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse. 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga kända.    

Beslutsunderlag 

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2019 

Tjänsteskrivelse av socialt ansvarig samordnare och medicinskt ansvarig 

sjuksköterska, 2019-01-27 

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp   

 

 

 

Socialt ansvarig samordnare Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Annie Ingelskog  Lena Bodin 
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Nyttjande av lägenheter i särskilt boende 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att förtydliga tidigare beslut om intagningsstopp 

gällande Solgården och Solglimten (demensavdelning).   

Sammanfattning av ärendet 

Vid socialnämndens sammanträde 2019-05-09 fattades beslut om 

intagningsstopp på särskilt boende, Solgården, diarienummer 2019-000129. 

I sammanfattning av ärendet framgår att intagningsstoppet var temporärt.  

Intagningsstoppet gäller samtliga avdelningar på Solgården särskilda 

boendeplatser och avdelningen Solglimten. 

Ekonomiska konsekvenser 

Tomma platser i särskilt boende påverkar ekonomin negativt.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av omsorgschef 20-01-29  

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp   

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

 

Omsorgschef 

Anette Cronholm       
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Information om projekt Psykisk Hälsa 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner informationen  

Sammanfattning av ärendet 

 Syftet med överenskommelsen mellan SKR och regeringen om psykisk 

hälsa är att stimulera en förbättring och förstärkning i verksamheterna och 

bidra till ökad tillgänglighet och jämlikhet. Genom överenskommelser ska 

insatser ske samordnat på nationell, regional och lokal nivå.  

 

I Kronobergs län arbetar vi tillsammans för att förbättra den psykiska 

hälsan. Region Kronoberg, kommunerna och brukarorganisationerna 

strävar mot ett gemensamt mål. Arbetet grundar sig i den årliga 

överenskommelse som upprättas mellan staten och Sveriges Kommuner och 

Regioner (SKR) där målet är att: 

 Främja psykisk hälsa 

 Motverka psykisk ohälsa 

 Förstärka tidiga insatser till personer som drabbats av psykisk 

ohälsa 

 Förbättra vården och omsorgen för personer med omfattande behov 

av insatser 

Från 2016 omfattas alla åldrar och alla tillstånd, från tidiga insatser till 

högspecialiserad vård. Insatserna ska vara jämlika, jämställda och 

tillgängliga. Psykisk hälsa och psykisk ohälsa är inte uteslutande en fråga 

för psykiatrin och socialtjänsten, utan även en viktig utmaning inom många 

olika samhällsområden.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreterare 2020-01-30  

Uppvidinge kommuns handlingsplan Psykisk Hälsa 2020 

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 

Samhällsserviceförvaltningen 

Arbetsmarknad och etablering    

 

Förvaltningssekreterare 

Johanna Ekbring  
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Beaktande utifrån Barnkonventionen 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner förslag till beslut att socialnämndens 

tjänsteskrivelser och beslutsunderlag alltid ska beakta barnkonventionens 

lagstiftning.  

Sammanfattning av ärendet 

Barnkonventionen antogs den 20 november 1989 av FN:s generalförsamling. 

Idag har 196 stater ratificerat (förpliktat sig att följa) barnkonventionen. Den 

svenska regeringen ratificerade konventionen 1990 utan några reservationer 

och from 1/1 2020 är Barnkonventionen lagstiftning i Sverige och utifrån 

lagstiftningen ska socialnämnden alltid beakta och ta hänsyn till barnets rätt 

i alla beslut som berör barn. Se barnkonventionens artiklar i kortversion 

nedan:  

Artikel 1 

Ett barn – det är varje människa under 18 år. 

Artikel 2 

Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. 

Artikel 3 

Barnets bästa ska beaktas i alla beslut som rör barn. 

Artikel 4 

Konventionsstaterna ska till fullo utnyttja sina tillgängliga resurser för att 

förverkliga barnets ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. När 

resurserna inte räcker till bör man söka lösningar genom internationellt 

samarbete. 

Artikel 5 

Föräldrarna har det yttersta ansvaret för barnet och ska utifrån utvecklingen 

av barnets egen förmåga säkerställa att det får kännedom om och hjälp i att 

utöva sina rättigheter. 

Artikel 6 

Varje barn har rätt att överleva och att utvecklas. 

Artikel 7-8 

Barnet har rätt till ett namn och en nationalitet. Barnet har rätt, så långt det 

är möjligt, att få veta vilka föräldrarna är. En stat får inte ta ifrån barnet dess 

namn eller nationalitet. 

Artikel 9 

Barnet ska inte hållas åtskilt från sina föräldrar mot sin vilja, utom när det är 

för barnets bästa. Barn som inte bor med båda föräldrarna ska ha rätt att 

träffa båda två regelbundet. 



Uppvidinge kommun 
Datum 

2020-01-30 
 

SN 2020-000025 
Sida 

2(4) 
 

 

Artikel 10 

Ansökningar från familjer som vill återförenas över statsgränser ska 

behandlas på ett positivt, humant och snabbt sätt. 

Artikel 11 

Ett barn får inte föras bort eller hållas kvar i utlandet utan tillstånd. Staten 

ska ingå avtal med andra länder för att bekämpa detta. 

Artikel 12–15 

Barnet har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör det. När 

domstolar och myndigheter behandlar fall som rör barnet ska barnet höras 

och barnets intresse komma i första rummet. Barnets rätt till tankefrihet, 

samvetsfrihet och religionsfrihet ska respekteras. 

Artikel 16 

Varje barn har rätt till sin privat- och familjeliv, hem och post och ska 

skyddas mot ingripanden i dessa. Varje barn ska också skyddas mot 

angrepp på sin heder och sitt anseende. 

Artikel 17 

Alla barn har rätt att ta del av information från massmedia, som syftar till 

att främja deras välfärd och utveckling. Massmedia ska därför uppmuntras 

att sprida information särskilt riktad till barn, samarbeta över gränserna, 

producera barnböcker, sprida information på minoritetsspråk samt skydda 

barn mot skadligt innehåll. 

Artikel 18  

Båda föräldrarna har gemensamt det primära ansvaret för barnets 

uppfostran och utveckling. De ska låta sig vägledas av vad som bedöms 

vara barnets bästa. 

Artikel 19 

Barnet har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld och mot vanvård 

eller utnyttjande av föräldrar eller andra vårdnadshavare. 

Artikel 20–21  

Ett barn, som berövats sin familjemiljö, ska ha rätt till alternativ omvårdnad. 

Vid adoption ska staterna säkerställa att största vikt ges till vad som 

bedöms vara barnets bästa. 

Artikel 22 

Flyktingbarnet har rätt till skydd och hjälp om det kommer ensamt eller 

tillsammans med föräldrar eller annan person. 

Artikel 23 

Ett barn med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning har rätt till ett 

fullvärdigt och anständigt liv som gör det möjligt för dem att delta aktivt i 

samhället. 

Artikel 24  

Barnet har rätt till bästa möjliga hälso- och sjukvård och rehabilitering. Alla 

länder ska arbeta för att minska spädbarns- och barnadödligheten och 

bekämpa sjukdomar och undernäring och avskaffa traditionella sedvänjor 

som är skadliga för barns hälsa. Gravida och nyblivna mammor har rätt till 

hälsovård. 

Artikel 25 

Ett barn som har omhändertagits för vård, skydd eller behandling har rätt 
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att få sin behandling och sitt omhändertagande granskat på regelbunden 

basis. 

Artikel 26 och 27 

Varje barn har rätt till den levnadsstandard som är skälig för att trygga 

barnets utveckling. Föräldrarna har huvudsakligen ansvaret för detta, men 

om de inte klarar av det, måste staten se till att det finns stödprogram för att 

säkerställa detta. Även barnets sociala trygghet ska säkerställas med till 

exempel socialförsäkringar som ska ges till familjer beroende på vilka 

tillgångar de har. 

Artikel 28–29 

Barnet har rätt till gratis grundskoleutbildning. Undervisningen bör 

förbereda barnet för livet, utveckla respekt för mänskliga rättigheter och 

fostra i en anda av förståelse, fred, tolerans och vänskap mellan folken. 

Artikel 30 

Barnet, som tillhör minoritetsgrupper eller ursprungsbefolkningar, har rätt 

till sitt språk, sin kultur och religion. 

Artikel 31 

Barnet har rätt till lek, vila och fritid. 

Artikel 32 

Barnet har rätt att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande samt mot hårt 

arbete som skadar eller hindrar barnets skolgång och äventyrar barnets 

hälsa. 

Artikel 33 

Barnet har rätt att skyddas från olaglig användning av narkotika. 

Artikel 34 

Barnet har rätt att skyddas mot alla former av sexuella övergrepp och mot 

att utnyttjas i prostitution och pornografi. 

Artikel 35 

Bortförande, försäljning eller handel med barn ska förhindras. 

Artikel 36 

Du har rätt till skydd mot alla former av utnyttjande som kan skada dig 

Artikel 37 

Inget barn får utsättas för tortyr eller annan grym, omänsklig eller 

förnedrande behandling och bestraffning. Inget barn får olagligt eller 

godtyckligt berövas sin frihet. Barnet får inte bestraffas med livstids 

fängelse eller dödsstraff. Varje frihetsberövat barn ska behandlas humant 

och med respekt. Barnet har rätt att snarast möjligt få juridisk hjälp. Barnet i 

fängelse har rätt till kontakt med och besök av sin familj. 

Artikel 38 

Konventionsstater skall vidta alla lämpliga åtgärder för att tillförsäkra att 

barn under 18 år inte deltar i väpnade konflikter. Barn får inte heller 

användas eller rekryteras av gerillarörelser med flera. 

Artikel 39 

Barnet som blivit offer för vanvård, utnyttjande, försummelse, tortyr, 

väpnade konflikter eller annan omänsklig behandling har rätt till 

rehabilitering och social återanpassning. 

Artikel 40 

Barnet, som är anklagat för brott eller blivit dömt för straffbara handlingar, 
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har rätt till en behandling som främjar barnets känsla för värdighet och för 

andras mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. 

Artikel 41 

Rättigheterna i konventionen gäller inte om andra nationella lagar ger 

barnet större möjligheter att förverkliga rättigheterna. 

Artikel 42 

De stater som anslutit sig till konventionen åtar sig att göra konventionens 

bestämmelser och principer allmänt kända bland vuxna och barn. 

Artikel 43–45 

Bestämmelser om hur alla länder som anslutit sig till konventionen ska 

arbeta för att förverkliga den. En övervakningskommitté inom FN granskar 

konventionsstaternas rapporter. FN-organ och frivilligorganisationer kan 

också delta med information till FN. 

Artikel 46–54 

Regler om hur stater kan ansluta sig till konventionen och när dessa börjar 

gälla. En reservation som strider mot denna konventions ändamål och syfte 

skall inte tillåtas.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef 2020-01-30  

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

   

 

 

Annie-Lie Jarhult 

Förvaltningschef Socialförvaltningen 
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Åtgärds- och handlingsplan kostnadseffektivisering år 
2020-2024 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner socialförvaltningens förslag gällande åtgärds- 

och handlingsplan kostnadseffektiviseringar 2020–2024   

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden står inför kostnadseffektiviseringar 2020–2024 vilket genom 

denna åtgärdsplan tydliggörs. Handlingsplanen kommer att vara ett 

levande dokument under 2020–2024 för att tydliggöra helheten kring de 

olika delprojekten som socialnämnden beslutat. Denna redogörelse påvisar 

vilka åtgärder som är nödvändiga att vidta för att uppnå ett nollresultat i 

förhållande till budget 2020–2024. Redovisning utifrån åtgärdsplanen 

kommer att ske månatligen under 2020–2024.  

Förslag på kostnadseffektiviseringar/åtgärder för socialförvaltningens 

verksamhetsområden är:  

 Prognosarbete  

 IFO:s ledningsorganisation och förbättringsarbete 

 Boendeformer inom äldreomsorgen   

 Boendeformer inom LSS 

 Boende/Skola för barn och unga med komplexa behov 

 Budgetgruppens arbete och förslag 

 Kvartalsuppföljning övertidsuttag på avdelningsnivå 

 Kvartalsuppföljning korttids- och långtidsfrånvaro på 

avdelningsnivå    

Beslutsunderlag 

Åtgärds- och handlingsplan 2020–2024 

Åtgärdsplan enhetschefer, avdelningschefer 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2020-01-30  

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

   

Annie-Lie Jarhult 

Förvaltningschef Socialförvaltningen     
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Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, kvartal fyra år 2019 

Socialnämndens förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har skyldighet att till Inspektion för vård och omsorg (IVO), 

inrapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från 

beslutsdatum. Detta innefattar också en skyldighet att rapportera avbrott i 

verkställigheten som inte verkställs på nytt inom tre månader. 

Rapporteringsskyldigheten gäller SoL-beslut 16 kap§ 6 f samt LSS-beslut § 9 

och§ 28 f-g. 

Kvartal fyra år 2019 finns det ett ej verkställt gynnande beslut.    

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse av förvaltningschef och administratör  

Beslutet skickas till 

Kommunens revisor 

Kommunfullmäktige 

   

 

 

 

Lena Eriksson    Annie-Lie Jarhult 

Systemvetare/administratör  Förvaltningschef 
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Minnesanteckningar samrådsmöten år 2019 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner informationen  

Sammanfattning av ärendet 

Inför varje ny mandatperiod utser socialnämnden kontaktpolitiker inom 

äldreomsorgen, omsorgen om funktionsnedsatta samt omsorgen om 

personer med psykiska funktionsnedsättningar. Syftet är att skapa 

möjligheter för närmare dialog mellan berörda i verksamheterna och 

socialnämnden. 

Kontaktpolitiker bjuder in till samrådsmöte, tillsammans med ansvarig 

områdeschef. I uppdraget ingår att informera om aktuella beslut som tagits 

i nämnden. Vara brobryggare mellan brukare, verksamhet och politisk 

organisation.  

Samrådsmötena ska ses som och utformas som samråd, samtal och 

diskussion. De olika föreningarna och verksamheterna rapporterar om vad 

som pågår. Anteckningarna från dessa möten ska delges nämnden. 

Det har inkommit handlingar från två samrådsmötet sedan senaste 

redovisningen: 

 Storgården, Älghult 2019-11-26 

 Lingården, Lenhovda 2019-11-18    

Beslutsunderlag 

Samråd Storgården, Älghult 2019-11-26 

Samråd Lingården, Lenhovda 2019-11-18  

Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreterare, 2020-01-28 

Beslutet skickas till 

Förvaltningssekreterare   

 

 

 

Förvaltningssekreterare 

Johanna Ekbring 
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Tychofondens Möte 2019-11-27 på Olofsgården i Åseda 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner förslag enligt Tychofondens protokoll 2019-11-27.  

Sammanfattning av ärendet 

Den 3 maj 1954 skrev Tycho Carlsson i Åseda ett testamente i vilket han 

testamenterade en summa pengar till bland annat ”förbättrande av 

ålderdomsvården inom Åseda församling…”. Donationsmedlen skall enligt 

testamentet delas ut av Tychofondens styrelsen i samråd med ”Åseda 

Sockens fattigvårdsstyrelse” (idag är det socialnämnden som ansvarar för 

motsvarande verksamhet).  

Tychofondens styrelse hade möte den 27 november 2019 och beslutade om 

utbetalning av medel enligt det bilagda protokollet.  

Ekonomiska konsekvenser 

Medlen tas ur fonden och ger därför inga ekonomiska konsekvenser för 

socialnämndens budget.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av administrativt ledningsstöd, 2020-01-20 

Protokoll från möte med Tychofondens styrelse, 2019-11-27  

Beslutet skickas till 

Tychofonden, Bjarne Svensson   

 

 

 

Administrativt ledningsstöd 

Tiina Lilja 

 

http://www.uppvidinge.se/
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Redovisning av delegationsbeslut år 2020 

Socialnämndens förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen  

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har delegerat rätten att fatta beslut i vissa frågor till 

tjänstemän på socialförvaltningen. Socialnämnden ska av den anledningen 

få en rapport varje månad över vilka beslut som är fattade i socialnämndens 

ställe.     

Beslutsunderlag 

Förteckning av delegationsbeslut, 2020-01-31  

Beslutet skickas till 

Förvaltningssekreterare 

   

 

 

Förvaltningssekreterare 

Johanna Ekbring 
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Information från förvaltningschef 

Sammanfattning av ärendet 

Förteckning över information till socialnämndens sammanträde 2020-02-11: 

1. Arbetsrättslig process  

2. Information om skrivelse tillsammans mot ensamhet 

3. Budgetgruppens arbete   

Beslutsunderlag 

Förteckning över informationen, 2020-01-30     

   

 

Förvaltningssekreterare 

Johanna Ekbring 
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Meddelande till socialnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Förteckning över meddelande till socialnämnden: 

1. Riktlinjer gällande kränkning, diskriminering, olika trakasserier och 

repressalier   KS Dnr 2019-000369 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreterare, 2020-01-30    

  

Beslutet skickas till 

Förvaltningssekreterare    

 

 

Förvaltningssekreterare, 

Johanna Ekbring 

 




