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Plats och tid Stora sammanträdesrummet Härden samt via Zoom, 2022-02-15 kl 14:00:17:30 

Ajourneringar  

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Ivan Stipic, förvaltningschef 
Lise-Lotte Andersson, bitr. förvaltningschef 
Kerstin Belander, avd.chef IFO 
Agneta Andersson Pettersson, avd.chef ÄO 
Emma Kristensson, anhörigkonsulent 
Sylvia Nilsson, avdelningschef HSL 
Elin Connedal, SAS 
Lena Fjällman-Johnsson, sekreterare 
 

 
 
§ 13 
§ 14 
§ 15-16 
§ 17 
§ 27 

Justerare Agneta Dagobert (S) 

Justeringens plats och tid Härden, 2022-02-18  
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 
…………………………………………………………… Paragrafer § 11-§ 27 

 Lena Fjällman-Johnsson  

 Ordförande 

 
…………………………………………………………… 

 

 Anita Karlsson  

 Justerare 

 
……………………………………………………………. 

 

 Agneta Dagobert  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnd 

Sammanträdesdatum 2022-02-15 

Datum då anslaget sätts upp 2022-02-18 Datum då anslaget tas ned 2022-03-14 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 

Underskrift 

 
…………………………………………………………… 

 

 Lena Fjällman-Johnsson  
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Närvaro- och omröstningslista 

Namn 

Närvaro § § § 

Närv Frånv Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

Ledamöter            

            

Anita Karlsson (C) x           

Britt-Marie Höglund Olsson (C) x           

Siv Forsén (C) x           

Gudrun Svensson(C) x           

Jonas Larsson (M) x           

Maude Schlegel (M) x           

Inga-Lill Rosell (SiV) x           

Lillie Karlsson (S) x           

Agneta Dagoberth (S) x           

Nina Johansson (SD) x           

Anna Thorell (SD) x           

            

Ersättare            

            

Anders Nilsson (C)  x          

Sara Lövhall (C)  x          

Roger Fayad (C)  x          

Mikael Sahlin (M)  x          

Elin Edfeldt Laage (SiV) x           

Susanne Ödqvist (KD) x           

- (L)            

Birgitta Lidbäck Davidsson (S) x           

Eivor Karlsson (S) x           

Jimmy Jonasson (SD)  x          

Rolf Carlsson (SD)  x          
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§ 11 Dnr  

Val av protokolljusterare 

Ärendebeskrivning 

Val av protokolljusterare. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lillie Karlsson (S): Socialnämnden beslutar utse Agneta Dagobert (S) till 

protokolljusterare. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar utse Agneta Dagobert (S) till protokolljusterare. 

_________________________  
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§ 12 Dnr  

Fastställande av dagens föredragningslista 

Ärendebeskrivning 

Inga extra ärenden anmäls. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anita Karlsson (C): Socialnämnden beslutar fastställa dagens 

föredragningslista. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar fastställa dagens föredragningslista. 

_________________________  
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§ 13 Dnr  

Information om socialtjänstens samverkan med andra 
myndigheter när det gäller ungdomar 

Ärendebeskrivning 

Kerstin Belander, avdelningschef individ- och familjeomsorg (IFO), 

informerar om socialtjänstens samarbete med andra myndigheter när det 

gäller ungdomar i Säffle. 

Kerstin Belander ingår i gruppen Trygg i Säffle där även representanter från 

räddningstjänsten, polisen, skolan, kommunledningen, teknik- och fritid, 

Ungdomens hus samt Säfflebostäder ingår. I gruppen Trygg i Säffle får man 

en mer samlad bild av läget och arbetar med handlingsplaner. 

Socialsekreterare träffar representanter från polisen en gång per månad för 

att få en samsyn. Det är ett bekymmer med narkotika i hela kommunen bland 

ungdomar, inte bara i Säffle tätort.  

Socialförvaltningen har också ett samarbete med barn- och 

utbildningsförvaltningen där man i ett tidigt skede kan uppmärksamma 

problem och ingripa genom att ge stöd i olika former. 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen. 

_________________________  
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§ 14 Dnr  

Information om beläggning på f.d. Ljungen 

Ärendebeskrivning 

Agneta Andersson Pettersson, avdelningschef äldreomsorg, informerar om 

att man 17 januari startat en tillfällig växelvårdsavdelning på f.d. 

avdelningen Ljungen på Björkbacken.  

Växelvård är en biståndsbedömd avlastning. Beläggningen på 

växelvårdsavdelningens 6 rum har varit 3 personer under första veckan, 5 

stycken under andra veckan och 4-5 personer under vecka 3. 

Man kommer att renodla korttiden till att bara avse platser för de som inte 

kan åka direkt hem efter sjukhusvistelse, i väntan på särskild boendeplats 

samt för vård i livets slutskede. Det finns 12 korttidsplatser och 9 av dem är 

belagda idag. 

När det gäller kö till särskilt boende är det en person som står i kö.   

 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen. 

_________________________  
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§ 15 Dnr SN/2021:227 

Yttrande, ändring av detaljplan för Knusesunds 
herrgård och Ladugårdsparken 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden har tidigare i december 2021 givit synpunkter på ändring av 

del av detaljplan för Knusesunds herrgård och Ladugårdsparken. Nu ges 

socialnämnden möjlighet att åter igen granska handlingarna för ändring av 

del av detaljplan för Knusesunds herrgård och Ladugårdsparken. 

Sammanfattningsvis så ser förvaltningen positivt på att hänsyn tagits till 

tidigare inlämnade synpunkter på detaljplanen.  

Gällande uppskyltning av de nya parkeringsplatserna så ser förvaltningen ett 

behov av en dialog med gatuenheten. 

Förvaltningen har inga ytterligare synpunkter att lämna. 

Socialnämnden översänder tjänsteyttrandet i sin helhet som nämndens 

Synpunkter på Ändring av del av detaljplan för Knusesunds herrgård och 

Ladugårdsparken, granskningshandlingar. 

Beslutsunderlag 

Samrådsredogörelse ”Ändring av del av detaljplan för Knusesunds herrgård 

och Ladugårdsparken (Säffle 7:14 - 7:18 och 7:22 samt del av Säffle 7:13)” 

Socialförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-02-02. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anita Karlsson (C): Socialnämnden beslutar enligt socialförvaltningens 

förslag.  

Beslut 

Socialnämnden beslutar översända tjänsteyttrandet i sin helhet som 

nämndens Synpunkter på Ändring av del av detaljplan för Knusesunds 

herrgård och Ladugårdsparken till Miljö och byggnadsnämnden.   

_________________________  

Utdrag  2022-02-18 

Miljö- och byggnadsnämnden 
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§ 16   Dnr SN/2022:15 

Information om rapport missförhållande 

Ärendebeskrivning 

Emma Kristensson, anhörigkonsulent, informerar om en rapport om 

missförhållande eller risk för missförhållande som kommit in till 

socialnämnden den 7 januari 2022.  

Rapporten avser att samordnare missat att lägga in att brukare återigen skulle 

ha insatser efter besök hos anhöriga över helgerna. Brukaren klarade av att 

ordna måltider mm själv och larmade hemtjänsten efter ett par dagar när 

insatserna uteblivit. 

Bedömningen är att det är en brist att det inte finns några lokala rutiner för 

denna typ av meddelande bland samordnarna. En rutin kommer att tas fram 

som ska godkännas av äldreomsorgens ledningsgrupp och som kommer att 

gälla för alla samordnare inom hemtjänsten.  

Bedömningen är att inget missförhållande föreligger enligt 14 kap 7 § 

socialtjänstlag (2001:453), SoL.  

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen. 

_________________________  
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§ 17 Dnr SN/2021:119 

Återrapportering God och Nära vård 

Ärendebeskrivning 

Säffle kommun erhöll 2021 för omställning till God och nära vård 

1 783 058kr. Dessa medel har varit riktade till, Utveckling av den nära 

vården med primärvården som nav och Goda förutsättningar för vårdens 

medarbetare. Region Värmland kommer att sammanställa slutredovisning av 

överenskommelsen 2021 för Region Värmland och alla 16 kommuner i 

Värmland. 

Beslutsunderlag 

Delredovisning av prioriterade åtgärder, överenskommelsen om God och 

nära vård 2021. 

Socialförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-02-07. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anita Karlsson (C): Socialnämnden beslutar enligt socialförvaltningens 

förslag. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar godkänna Säffle kommuns slutredovisning av medel 

God och nära vård 2021 och överlämna redovisningen till Region Värmland.  

_________________________  

Utdrag  2022-02-18 

Region Värmland 
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§ 18 Dnr SN/2020:58 

Bokslut 2021 

Ärendebeskrivning 

År 2021 fortsatte vara ett pandemiskt år, både lokalt och globalt. Vad gäller 

Säffle kommun och socialnämndens verksamheter var 2021 mer utmanande 

än året innan, med en större samhällsspridning lokalt och att vi även fick in 

smitta på boendena, både i äldreomsorgen, ÄO, och i 

funktionshinderomsorgen, FO. Pandemin har varit en utmaning på flera plan, 

både för ekonomi, verksamhetsutveckling och förmågan att utföra samtliga 

verksamhetsmässiga åtaganden. Förvaltningen har trots tidvis stora 

svårigheter lyckats utföra samtliga uppdrag samtidigt som effektiviseringar 

har genomförts i en pressad tid. Verksamheterna i egen regi har genom ett 

gediget smittskyddsarbete lyckats undvika Covid19-relaterade dödsfall på 

boendena både 2020 och 2021. Det har åstadkommits genom stora insatser 

från medarbetare och enhetschefer inom de olika professionerna och 

medicinsk ansvarig sköterska (MAS).  

Trots omfattande effektiviseringar inom alla verksamheter på sammantaget 

ca 15 000 tkr under 2020 och 2021, såsom reducering av 31,85 årsarbetare, 

lyckas förvaltningen inte komma i finansiell balans. Vid årets slut redovisas 

underskott för förvaltningen på 40 170 tkr, i huvudsak orsakat av ett antal 

större volymökningar inom samtliga verksamhetsdelar kopplade till 

demografiutveckling, ökande socioekonomisk problematik och Covid19-

situationen:  

 Covid19-relaterade kostnader ca 6 500 tkr, som förvaltningen ej får 

ersättning för 2021  

 Ökat antal placeringar i FO tillsammans med nya ärenden inom 

personlig assistans och daglig verksamhet, ca 2 450 tkr  

 Ökat antal placeringar i individ- och familjeomsorgen, IFO, ca 8 600 

tkr, där även behovsbilden i placeringarna blivit mer komplex   

 Kostnader för försörjningsstöd där ca 9 400 tkr är ofinansierat, dock 

har kostnadskurvan visat positiva trendtecken för första gången sedan 

2014   

 Ökade volymer i hemtjänsten med 12 % jämfört med 2020 (ca 17 

000 timmar) inklusive extra nattpatrull och tekniska hjälpmedel, 11 

100 tkr   

 Ökade volymer i hemsjukvården med ca 100 patienter, vilket 

påverkar utfallet av personalkostnader för både arbetsterapeuter, 

fysioterapeuter och sjuksköterskor. 
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Ovan nämnda utvalda större faktorer ska beaktas i relation till en 

underfinansierad budget, som inte klarar av att balansera mot 

kostnadsbilden. Samtidigt syns att effektiviseringarna ger effekt då 

uppskattat underskott hade uppgått till ca 52 000 tkr om effektiviseringarna 

ej hade initierats och genomförts. 

Kontinuerlig diskussion angående underfinansieringen pågår med 

kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Ekonomiskt rapport helår, 2021. 

Socialförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-02-08. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anita Karlsson (C): Socialnämnden beslutar godkänna helårsrapport 2021 

för socialnämnden samt översända den till kommunfullmäktige. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar godkänna helårsrapport 2021 för socialnämnden 

samt översända den till kommunfullmäktige. 

_________________________ 

Utdrag  2022-02-18 

Kommunfullmäktige   
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§ 19 Dnr SN/2020:58 

Överföring av investeringsmedel från 2021 till 2022 

Ärendebeskrivning 

I socialnämndens bokslut för 2021 redovisas ett överskott i 

investeringsbudgeten med 1 652 tkr. Investeringarna uppgår till 999 tkr. 

Eftersom de planerade investeringarna i utrustning inte har kunnat 

genomföras fullt ut under året, önskar socialnämnden få föra över 1 652 tkr 

till 2022. 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-02-01. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anita Karlsson (C): Socialnämnden beslutar enligt socialförvaltningens 

förslag. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta om överföring 

av kvarstående investeringsmedel, 1 652 tkr, till 2022. 

_________________________ 

Utdrag  2022-02-18 

Kommunfullmäktige 
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§ 20 Dnr SN/2021:170 

Inventarielistor 2:a halvåret 2021 

Ärendebeskrivning 

Kommunens egendom ska finnas förtecknad enligt samma riktlinjer i hela 

organisationen. Det innebär att det inte är frivilligt att inventera materialet 

och förteckna det. Enligt kommunallagen är nämnderna ansvariga för den 

interna kontrollen av sin verksamhet, vilket innebär att det i sista hand är 

nämnden som är ansvarig för att det finns aktuella inventarieförteckningar 

för verksamheten. Förvaltningschefen svarar gentemot nämnden för att 

förteckningarna finns. I praktiken blir det respektive enhetschef som 

ansvarar för att förteckningarna finns för varje lokal som används i den 

kommunala verksamheten. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-02-10, § 18, att riktlinjerna för 

inventarieförteckningar kompletteras med att nämnderna som särskilt ärende 

i samband med bokslut och delårsbokslut ska kvittera att förteckningarna 

tagits fram. Kvittering ska ske som särskilt ärende på nämndens 

sammanträdeslista i samband med bokslut och delårsbokslut, då det enligt 

rutinerna ska ske inlämning av reviderade listor.   

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-02-01. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anita Karlsson (C): Socialnämnden beslutar enligt socialförvaltningens 

förslag. 

Beslut 

Socialnämnden kvitterar att samtliga inventarieförteckningar är inlämnade 

och inskannade i samband med bokslut 2021. 

_________________________  

Utdrag  2022-02-18 

L-L Andersson, bitr. förvaltningschef 
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§ 21   Dnr SN/2021:181 

Internkontroll 2021 

Ärendebeskrivning 

Reglementet för intern kontroll beskriver nämndens ansvar för uppföljning 

och rapportering av resultatet av den årliga interna kontrollen. Nämnden ska 

i samband med årsredovisningen rapportera resultatet från uppföljningen av 

den interna kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen. Rapportering 

ska samtidigt ske till kommunens revisorer. 

 

För 2021 beslutades följande kontroller:  

Kommungemensamma 

Ekonomi: Kontroll av att SK-nummer anges vid beställning av 

varor/tjänster.  

Personal: Kontroll av överenskommelse om anställning 

Kansli: Kontroll av att riktlinjen för direktupphandling följs. 

IT: Kontroll av att det finns utsedda systemägare och systemansvariga för 

kommunens IT-system. 

 

Nämndspecifika 

Rutin för loggkontroller 

Rutin aktualiseringar enligt Socialtjänstlagen 

 

Den samlade bedömningen för år 2021 är, utifrån de genomförda kontrol-

lerna är att inga allvarliga avvikelser har noterats. Men om de inte 

uppmärksammas kan de på sikt leda till negativa konsekvenser.  

Att SK-nummer anges vid beställning av varor/tjänster är viktigt då 

kommunen kan få dåligt anseende om fakturor in inte hanteras i tid.  

Att rutinen för loggkontroller följs är ytterst viktig för att förebygga, 

konstatera och åtgärda otillåten eller obefogad åtkomst till uppgifter ur det 

administrativa systemet.  

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-02-01. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anita Karlsson (C): Socialnämnden beslutar enligt socialförvaltningens 

förslag.  
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Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 

internkontrollmomenten under 2021 och förslag till åtgärder. 

_________________________  

Utdrag  2022-02-18 

Kommunfullmäktige 
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§ 22 Dnr SN/2022:16 

Revidering av lokala föreskrifter 

Ärendebeskrivning 

Enligt Ordningslagen och förordning får kommuner meddela de föreskrifter, 

utöver Ordningslagens bestämmelser, som behövs för att upprätthålla den 

allmänna ordningen på offentlig plats m.m. Kommunens nuvarande före-

skrifter beslutades 2004. Kommunledningskontoret har tagit fram ett upp-

daterat förslag till Ordningsföreskrifter. 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-02-08. 

Förslag till Ordningsföreskrifter. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jonas Larsson (M): Socialnämnden beslutar föreslå att i den lokala 

ordningsföreskriften så bör det vara förbud mot alkoholförtäring även vid 

Säffle kyrka samt vid Järnvägsstationen men ställer sig i övrigt positiv till 

förslag till Ordningsföreskrifter. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Jonas Larssons (M) förslag och finner att 

socialnämnden bifaller förslaget. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar föreslå att i den lokala ordningsföreskriften så bör 

det vara förbud mot alkoholförtäring även vid Säffle kyrka samt vid 

Järnvägsstationen men ställer sig i övrigt positiv till förslag till 

Ordningsföreskrifter. 

_________________________ 

Utdrag  2022-02-18 

Kommunledningskontoret 
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§ 23 Dnr SN/2021:123 

Granskning Offentlighetsprincipen 

Ärendebeskrivning 

Säffle kommuns revisorer har granskat efterlevnaden av 

offentlighetsprincipen. I granskningsarbetet har revisionen biståtts av 

KPMG.  

Revisorernas bedömning, utifrån granskningens syfte, är att de granskade 

nämnderna i stort sett efterlever offentlighetsprincipen på ett ändamålsenligt 

sätt.  

Revisorerna konstaterar att det finns kommunövergripande styrdokument för 

utlämnanden av allmänna handlingar. Det är bra att det finns en tidsram för 

revidering av styrdokument, men tidsramen har inte följts i flera fall.   

Efter utförd granskning har inte socialnämnden fått någon särskilt uttalad 

rekommendation.  

Beslutsunderlag 

Kommunrevisorernas skrivelse 2021-12-07. 

Granskningsrapport. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anita Karlsson (C): Socialnämnden beslutar att man tagit del av 

granskningsrapporten. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att man tagit del av granskningsrapporten.  

_________________________ 

Utdrag  2022-02-18 

Kommunrevisionen 
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§ 24 Dnr SN/2022:23 

Handlingsplan för suicidprevention 2022-2024 

Ärendebeskrivning 

Varje år tar närmare 1600 personer sitt liv i Sverige, enligt 

Folkhälsomyndigheten. I Värmland tog 39 personer sitt liv 2019. Suicid är 

ett folkhälsoproblem som förutom förlust av människoliv leder till 

omfattande psykiskt lidande och försämrad hälsa hos anhöriga och andra 

berörda. Självmord, suicid, är den vanligaste dödsorsaken bland män i 

åldrarna 15 till 44 år och bland kvinnor i samma ålder är det den vanligaste 

dödsorsaken efter cancer i Sverige.  

Suicid går att förebygga och förhindra. Erfarenheter från människor som 

försökt ta sitt liv men som överlevt, visar att de in i det sista varit 

ambivalenta och vanligen ville fortsätta att leva. 

Handlingsplanen för suicidprevention i Säffle kommun är övergripande och 

påvisar kommunens arbete med suicidprevention. Handlingsplanen ska 

tydliggöra Säffle kommuns samt de kommunala bolagens ansvar för det 

suicidpreventiva arbetet i kommunen samt skapa förutsättningar för ett 

strukturerat och kontinuerligt förebyggande arbete.  

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-01-12. 

Handlingsplan för suicidprevention 2022-2024. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anita Karlsson (C): Socialnämnden beslutar enligt socialförvaltningens 

förslag. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar föreslå fullmäktige besluta anta Handlingsplan för 

suicidprevention för Säffle kommun 2022-2024.   

_________________________  

Utdrag  2022-02-18 

Kommunfullmäktige 
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§ 25   Dnr SN/2022:31 

Månatlig rapportering 

Ärendebeskrivning 

 Avvikelser och orsaker till avvikelser socialförvaltningen 2022 

 Försörjningsstöd 2020-2022 

 Biståndsbeslut gällande äldreomsorg år 2020 – 2022 

 Personalkostnader per hemtjänsttimme i medeltal år 2020-2022 

 Antal belagda platser särskilt boende 2022 

 Antal patienter med hälso- och sjukvårdsinsatser år 2020-2022 

 Sjuklöner i tkr år 2020-2022 

 Förhandsbedömningar barn och unga 2020-2022 

 Antal öppenvårdsinsatser barn och unga samt vuxna 2021-2022 

 Antal pågående utredningar barn och unga samt vuxna 2021-2022 

 Antal samlade individuella planer (SIP) 2020-2022 

 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av rapporten. 

_________________________  
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§ 26 Dnr SN/2022:22 

Anmälan av beslut tagna på delegation 220101-220131 

Ärendebeskrivning 

Alla beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till nämnden. 

Nämnden beslutar när och hur anmälan ska ske. Anmälningssystemet ska 

tillgodose nämndens informations- och kontrollbehov. Anmälan har också i 

vissa fall betydelse för beräkning av överklagandetiden, laglighetsprövning 

enligt kommunallagen. Bestämmelserna om delegation framgår av 6 kap 37-

40 § kommunallagen (2017:725). 

På grund av nu rådande pandemi och rekommendationer att antalet personer 

vid sammankomster ska begränsas har kommunen beslutat att varje nämnd 

själv beslutar om man ska ha fysiska möten eller digitala möten. Ordförande 

har beslutat att nämndens möten ska vara digitala. Idag har inte kommunen 

en säker möjlighet att via digital länk hantera sekretessbelagda uppgifter. 

Socialnämnden beslutade 23 november 2021, § 169, under perioden 2021-

10-01--2022-03-31 medge att beslut som fattats enligt speciallagstiftning och 

omfattas av förvaltningsbesvär kan anmälas till förvaltningschef och 

nämndsekreterare då kommunen idag saknar säker möjlighet att via digital 

länk hantera sekretessbelagda uppgifter.  De beslut som inte innehåller 

sekretessbelagda uppgifter anmäles till socialnämndens ledamöter i genom 

handling i Lex.   

I de fall beslut kan bli föremål för laglighetsprövning ska de protokollföras 

och anslås särskilt. 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av anmälda beslut för perioden 220101-220131. 

_________________________  
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§ 27 Dnr  

Anmälda handlingar 

Ärendebeskrivning 

Genomgång av inkomna handlingar. 

Domar från Förvaltningsrätten i Karlstad och beslut från Inspektionen för 

vård och omsorg läses upp. 

Elin Connedal, socialt ansvarig socionom, SAS, redogör för ett ärende där 

enskild lämnat in en synpunkt till socialnämnden. 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av anmälda handlingar. 

_________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 


