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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 1                                                   Dnr 2020/00001  

Godkännande av dagordning 

  

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 

Socialnämndens arbetsutskott godkänner upprättat förslag till dagordning.      
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 2                                                   Dnr 2019/00280  

Informationsärende - Omvärldsanalys inför budget 2021-
2023 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.       

Bakgrund 

I budgetarbetet inför 2021-2023 ingår att göra en omvärldsanalys som ska ligga 
till grund för arbetet med budgeten. Materialet är utarbetat av sektorns 
avdelningschefer och sektorchefen i samverkan.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-12-19 

Dokument: Socialnämndens omvärldsanalys 2021-2023       

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 3                                                   Dnr 2019/00295  

Internkontrollplan 2020 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

1. Socialnämnden beslutar att anta föreslagen internkontrollplan för 2020. 

2. Socialnämnden beslutar att tidigare beslutad rutin för uppföljning av 
nämndens verksamheter därmed upphör.       

Bakgrund 

Nämnden ansvar för att internkontroll regleras i kommunallagen. En tydlig och 
stabil intern kontroll bidrar till att verksamheten når sina mål, att rapporteringen 
om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och att verksamheten efterlever 
lagar och regler. 

Varje nämnd har ansvar för att det finns en tillräcklig intern kontroll i 
verksamheten. Det innebär att det behöver finnas strukturer, system och 
processer för den interna kontrollen. Reglementet för detta finns antaget av 
kommunstyrelsen 2014-02-10, som syftar till att säkerställa att styrelser och 
nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll. Med intern kontroll 
ska följande mål uppnås:  

1. Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet  
2. Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten  
3. Efterlevnad av lämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer och regler med mera  

Nämnderna ska varje år anta en internkontrollplan. Internkontrollplanen för 
kommande år ska upprättas och antas av nämnderna senast vid årets första 
nämndsmöte. Olika granskningsområden bör väljas ut med utgångspunkt från 
risk- och väsentlighetsanalysen. Kommunstyrelsen har möjlighet att 
komplettera nämndernas planer med obligatoriska kontrollmoment som gäller 
för samtliga nämnder.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-12-19 

Dokument: Plan för internkontroll år 2020 

Dokument: Internkontrollplan 2020       

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Vård- och omsorgschef Britt Johansson) 
(Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson) 
(Chef för biståndsenheten Catharina Andersson) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 4                                                   Dnr 2019/00150  

Socialnämndens uppföljning av verksamheten  

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

1. Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 

2. Socialnämnden beslutar att uppföljningen fortsättningsvis ska ske i 
enlighet med internkontrollplanen för 2020 med redovisning en gång 
per kvartal.       

Bakgrund 

Under 2019 har nämnden valt att varje månad följa verksamheten utifrån 
särskilt utvalda parametrar kopplade till påbörjade förändringsprocesser och 
områden med särskild risk ur ett budgetperspektiv.  

Övertid och mertid 

Arbetet fortgår med Heltidresan och övriga bemanningsekonomiska åtgärder. 
Det finns fortfarande potential för ekonomiska besparingar på detta område, 
dock svårt att i förväg beräkna i siffror men vi vet av rapport från 
pilotverksamheterna att vårt sätt att bemanna även ökar nöjdheten hos våra 
brukare. 

Sjuktal 

Sektorn har över tid arbetat aktivt för att minska sjuktalen. Det innebär bl.a. 
aktiv kontakt med dem som är sjuka, försöka hitta alternativa arbetsuppgifter 
o.s.v. Vi ser en långsamt sjunkande trend men utmaningarna är fortsatt stora. 

Försörjningsstöd 

Kostnaderna är fortsatt höga i ett Mariestadsperspektiv. Under 2020 kommer 
arbetet att vässas än mer för att få fler i arbete och/eller studier. 

Utförda timmar i hemtjänsten 

Vi ser att vi fortsatt ligger något lägre i antalet utförda timmar i hemtjänsten än 
tidigare år. Troligare orsaker kan vara en mer strikt bedömning till att börja 
med, men också att vi har fler med omfattande somatiska problematik som 
kräver mer av kortare perioder av sjukhusvård. 

Antal vårddygn vuxna 

Vi har ett tydligt lägre antal vårddygn av vuxna under året jämfört med 2018. På 
samma sätt som med barn- unga och deras familjer eftersträvar vi lösningar på 
hemmaplan.  

Aktualiseringar barn och unga 

Här har vi inga nya siffror då detta redovisas per kvartal. 
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Egna resurser jämfört med externa i arbetet med barn och unga 

Vi ser att utvecklingen sker i den riktning som socialnämnden fattat beslut om. 
De egna resurserna ökar och vi har en svag minskning av de externa. 

Fördelning av resurser, placeringsformer 

Här ser vi tydligt att nämndens inriktningsbeslut om att i så stor utsträckning 
som möjligt placera barn i egna familjehem följs. 

Temperaturen 

Nämnden egen uppföljning av personalens upplevda arbetsmiljö. Vi har nu 
gjort detta under tre månader och börjar se några mönster. Ett är att om det 
varit diskussioner på APT som berör resurser eller rutiner tenderar sifforna att 
bli lite lägre. Vi hade en enhet där man diskuterade avvikelser i enlighet med 
den rutin som finns men där några inte var nöjda med resultatet, och då kom 
några 1:or. Detta är faktorer som vi måste räkna in och det är viktigt att 
fortsatta med Temperaturen för att se förändringar över tid, det är trenderna 
som är viktiga inte tillfälliga varken upp eller nedgångar. 

Överlag bedöms resultatet vara gott men självklart med förbättringspotential. 
Sektorns resultat är över medel varje månad.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-12-22 

Dokument: Socialnämndens uppföljning av verksamheten       

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 5                                                   Dnr 2018/00219  

Redovisning av Internkontroll 2019 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av internkontroll för 2019 
avseende socialnämndens verksamheter.       

Bakgrund 

För att ha kontroll över verksamheten ska delar av den följas upp och 
kontrolleras i en internkontrollplan. Internkontrollplanen innehåller punkter 
som är kommunövergripande och beslutade av kommunstyrelsen samt 
internkontrollpunkter som är riktade mot socialnämndens verksamhet. Den 
fastställs årligen av nämnden. 

Socialnämnden följer upp den interna kontrollplanen under året. 

Planen innehåller uppgifter om risknivå, hur kontrollen ska genomföras och 
vem som är ansvarig för kontrollen.    

Under 2019 har fem områden kontrollerats i enlighet med plan 

 Synpunkter och klagomålshanteringen 

 Inkomna orosanmälningar och ansökningar rörande barn och unga 

 Resurspersoner 

 Systematiskt kvalitetsarbete 

 Genomförandeplaner/arbetsmarknadsplaner 

Genom att följa upp i enlighet med plan och analysera resultat upptäcks brister 
då ges möjlighet att åtgärdas.  

Resultatet av årets internkontroll visar att synpunkter och klagomål hanteras 
enligt rutin och att de klagande får återkoppling från verksamheten. Rutinen när 
det gäller ersättningar till resurspersoner fungerar inte alltid, det finns då risk att 
ersättningar utbetalas trots att insatsen är avslutad. Det systematiska 
arbetsmiljöarbetet utförs i enlighet med rutin och i uppföljningar av 
genomförandeplaner/arbetsmarknadsplaner visar det sig att kvaliteten höjts 
efter att verksamheterna arbetat med detta.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-12-29 

Rapport om intern kontroll 2019 för socialnämnden       

 



 

Socialnämndens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-01-14 

Sida 9 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 6                                                   Dnr 2019/00281  

Redovisning av verksamhet med Personligt ombud 2019 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden noterar informationen.       

Bakgrund 

Mariestads kommun driver en verksamhet med personligt ombud för personer 
med psykisk sjukdom. Verksamheten finansieras till ca 50 % av medel från 
länsstyrelsen och kommunen lämnar varje år en skriftlig redogörelse. 
Redovisning av verksamheten ska för 2019 vara länsstyrelsen tillhanda senast 
2019-01-15 och har därför redan översänts.  

Personligt ombud, PO, är organisatoriskt placerad inom individ- och 
familjeomsorgen direkt under individ- och familjeomsorgschef och är därmed 
helt fristående från socialtjänstens övriga verksamhet. Verksamheten bistår 
personer med psykisk sjukdom som behöver stöd för att få de kontakter med 
samhällets resurser, som krävs för att kunna leva ett så självständigt liv som 
möjligt.  

Under året har ledningsgruppen haft två inbokade sammanträden. Sedan 2017 
köper Gullspångs kommun, motsvarande 50 % tjänst från kommunen.  

Under året märks en tydlig ökning av antalet rådgivningssamtal. Ombuden 
beskriver vidare att möjligheten för målgruppen att få tider för 
läkaruppföljningar inom hälso- och sjukvård och psykiatrisk 
öppenvårdsmottagning har förbättrats under året. 

Det visar sig också att myndigheters och verksamheters digitalisering blir en 
utlåsningseffekt för vissa personer i målgruppen. Allt mer av samhällets stöd 
och service innebär att större ansvar läggs på den enskilda personen, något som 
inte alltid fungerar väl för målgruppen.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-12-28 

Dokument: Redovisning, Statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet 
med personligt ombud, undertecknad och inskickad av individ- och 
familjeomsorgschef Anette Karlsson, 2019-12-18       

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 7                                                   Dnr 2019/00282  

Ansökan om statsbidrag för verksamhet med  Personliga 
ombud för 2020 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden beslutar godkänna ansökan om statsbidrag för Personliga 
ombud om 1,50 tjänst för år 2020.       

Bakgrund 

Personligt ombud är ett stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning. 
Verksamheten syftar till att personer med psykisk funktionsnedsättning ska få 
möjlighet att leva ett mer självständigt liv, med möjlighet att ta del av samhällets 
utbud av vård, stöd, service, rehabilitering och sysselsättning på jämlika villkor. 

Utöver ett personligt stöd arbetar även personligt ombud med att identifiera 
systemfel och brister i samhället som påverkar målgruppen negativt. 

 Mariestads kommun driver en verksamhet med personligt ombud för personer 
med psykisk sjukdom. Personligt ombud, PO, är organisatoriskt placerad inom 
individ- och familjeomsorgen direkt under individ- och familjeomsorgschef och 
är därmed helt fristående från socialtjänstens övriga verksamhet och utgörs av 
1,50 % tjänst. 

Verksamheten finansieras till ca 50 % av statliga medel och kommunen lämnar 
varje år en skriftlig redogörelse. Socialstyrelsen har i uppdrag att följa upp 
verksamheten. 

Sedan 2017 köper Gullspångs kommun, motsvarande 50 % tjänst från 
kommunen.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-12-28 

Förslag till Ansökan om statsbidrag för verksamhet med Personliga ombud       

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 8                                                   Dnr 2019/00283  

Svar på remiss angående länsgemensam handlingsplan för 
suicidprevention i Västra Götaland 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden avger remissvar enligt förslag.       

Bakgrund 

Inom ramen för den länsgemensamma Handlingsplanen för psykisk hälsa 2018-
2020 ska också en länsgemensam handlingsplan för suicidprevention arbetas 
fram. Syftet med handlingsplanen är att med suicidpreventiva åtgärder minska 
antalet suicid och suicidförsök i Västra Götaland. Planen ska utgöra en grund 
för kommunernas och regionens gemensamma suicidpreventiva arbete.  

Handlingsplanen är nu ute på remiss till berörda nämnder och styrelser inom 
Västra Götalandsregionen och  länets kommuner samt berörda 
intresseorganisationer. Remissen har överlämnats för beredning till individ- och 
familjeomsorgschef, Anette Karlsson. 

Socialnämnden ställer sig positiv till föreslagen handlingsplan men saknar 
området som rör stöd till anhöriga och efterfrågar indikatorer som är mer 
inriktade på aktiviteter än på lokala planer.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-12-28 

Förslag: Remissvar – Länsgemensam handlingsplan för suicidprevention i 
Västra Götaland, 2019-12-18 

Missiv – Remiss om länsgemensam handlingsplan för suicidprevention i Västra 
Götaland, 2019-11-01 

Remissversion – Handlingsplan för suicidprevention 2020-2025       

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 9                                                   Dnr 2019/00286  

Organisationsförändring Familjecentralen Pärlan 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden noterar informationen om att Familjecentralen Pärlan 
organisatoriskt flyttar från sektor utbildning till sektor stöd och omsorg med 
tillhörande rambudget om 555 012 kr.       

Bakgrund 

Familjecentralen är ett forum för samverkan mellan BVC, MVC, socialtjänst 
och öppen förskola. Denna samverkan syftar till förebyggande och främjande 
arbete gentemot barn 0-6 år och deras föräldrar. Samverkan bidrar till sänkta 
trösklar för att söka hjälp för de familjer som önskar det, är en arena för 
verksamheterna att fånga upp familjer där man ser ett behov och erbjuder en 
plats för möten och utbyten mellan föräldrar. Familjecentralen samverkar även 
med ett antal andra parter, såsom tandvård och studieförbund. Både öppen och 
riktad verksamhet erbjuds.  

Familjecentralen med verksamhet öppen förskola ”Pärlan” är organiserad under 
Barn- och elevhälsan inom sektor utbildning. Verksamheten fungerar bra och 
har många besökare, den kan dock utvecklas till att ännu bättre möta de 
utmaningar som målgruppen står i. Den medarbetare som funnits i 
verksamheten har påtalat behov av att finnas i en arbetsgemenskap med de 
aktörer som ofta deltar i verksamheten. Familjebehandlingen har 
återkommande grupper och aktiviteter i den öppna förskolan, varför det anses 
lämpligt att samorganisera dessa verksamheter.  

I samband med omorganisering flyttas därmed rambudget 555 012 kr för 
familjecentralen samt medarbetare i verksamheten från sektor utbildning till 
sektor stöd och omsorg.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-12-28       

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 10                                                   Dnr 2019/00268  

Remissvar - Samverkan för barns och ungas bästa  

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden ställer sig bakom framtaget remissyttrande.       

Bakgrund 

Förslag till överenskommelse om samverkan för barn och ungas bästa mellan 
kommunerna i Västra Götaland och Västra götalandsregionen har tagits fram.  

Syftet med överenskommelsen är att stärka samverkan mellan parterna med 
barnet/ungdomens bästa i centrum. Förslaget omfattar en samlad och 
gemensam överenskommelse mellan VGR och de 49 kommunerna om 
samarbete kring barn och unga som är i behov av samordnade insatser och 
tvärprofessionell kompetens från båda huvudmännen. 

Politiskt samrådsorgan, SRO, har ställt sig bakom att förslaget till 
överenskommelse sänds på remiss till berörda nämnder och styrelser inom 
VGR och länets 49 kommuner samt berörda intresseorganisationer.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-12-28 

Förslag på remissyttrande upprättat av socialchef Karin Utbo och 
utbildningschef Maria Appelgren, 2019-12-19 

Missiv, Remiss om samverkan för barns och ungas bästa 

Remissvar, Samverkan för barns och ungas bästa      

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Utbildningschef Maria Appelgren) 
(Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 11                                                   Dnr 2019/00296  

Trygghetsskapande utrustning 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.       

Bakgrund 

Under 2019 har ett nytt digitalt system med trygghetsskapande utrustning 
införts i verksamheten. Systemet ersätter flera gamla larmsystem. 

Systemet ger en större säkerhet och trygghet för både brukare och personal.  
Arbetet har varit omfattande och är ett stort steg framåt i sektorns 
digitaliseringsarbete.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-12-21 

Dokument: Trygghetsskapande utrustning upprättat av socialchef Karin Utbo, 
2019-12-21       

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
 



 

Socialnämndens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-01-14 

Sida 16 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 12                                                   Dnr 2019/00294  

Beslut som ej verkställts i tid 2019 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen.       

Bakgrund 

Kommunens socialnämnd är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO) om beviljat bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS inte 
har verkställts tre månader efter beslut.  

Nämnden, utsedd huvudrapportör, ska även rapportera om en insats har 
avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. 

Varje kvartal ska nämnden skicka in: 

- en individrapport för varje gynnande beslut som inte verkställts inom 
tre månader, en blankett individrapport SoL och en blankett 
individrapport LSS 

- en individrapport för varje avbruten verkställighet som inte verkställts 
på nytt inom tre månader, en blankett individrapport SoL och en 
blankett individrapport LSS                             

Nämnden, utsedd huvudrapportör, ska fortsätta att rapportera ett ej verkställt 
beslut tills det att beslutet är verkställt eller avslutat av annan anledning, så 
kallad återrapportering. Nämnden, utsedd huvudrapportör, kan när som helst 
rapportera att ett beslut har verkställts. Rapportering görs via e-tjänst eller 
pappersblankett. Sektorn följer detta regelverk och i sammanställningen i PM ej 
verkställda beslut 2019 redovisas de ärenden som varit aktuella under 2019.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-12-22 

Dokument: Redovisning av beslut som ej verkställts i tid 2019 upprättat av 
socialchef Karin Utbo, 2019-12-22       

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Kommunfullmäktige) 
(Kommunens revisorer) 
(Socialchef Karin Utbo) 
 

 



 

Socialnämndens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-01-14 

Sida 17 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 13                                                   Dnr 2019/00297  

Tidsplan för utredning av bemanningsenheten 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden godkänner den föreslagna tidsplanen.       

Bakgrund 

Sektorns behov av stöd i bemanningsarbetet från den i kommunen centrala 
bemanningsenheten minskar allt mer då nya sätt att arbeta har vuxit fram under 
arbetet med bemanningsekonomi och Heltidsresan. 

Socialnämnden önskar därför en tidsplan för en utredning som ska utmynna i 
ett förslag till kommunstyrelsen om att lägga ner bemanningsenheten.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-12-21 

Dokument: Tidsplan för utredning om bemanningsenheten       

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Personalchef Per Johansson) 
(Socialchef Karin Utbo) 
 



 

Socialnämndens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-01-14 

Sida 18 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 14                                                   Dnr 2019/00259  

Ansökan om stadigvarande försäljningstillstånd av 
tobaksvaror för detaljhandel från Svea Handel AB 

  

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att bevilja Svea Handel AB, 
organisationsnummer 559053-7790, stadigvarande försäljningstillstånd enligt 5 
kap 3 § lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter för detaljhandel vid 
Handlarn Gärdet, Södra vägen 5, 542 44 Mariestad.  

Detta beslut kan överklagas.       

Bakgrund 

Ansökan om försäljningstillstånd av tobaksvaror för detaljhandel har inkommit 
från Svea Handel AB, organisationsnummer 559053-7790, som har ansökt om 
stadigvarande försäljningstillstånd av tobaksvaror för detaljhandel vid Handlarn 
Gärdet, Södra vägen 5, 542 44 Mariestad.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-12-29 

Utredning upprättad av handläggare Caroline Dernestam Jansson och 
handläggare Charlotte Adamsson, 2019-12-18       

 

Expedierats till: 
Svea Handel AB 
Socialchef Karin Utbo 
Handläggare Caroline Dernestam Jansson 
Handläggare Charlotte Adamsson 
 



 

Socialnämndens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-01-14 

Sida 19 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 15                                                   Dnr 2020/00002  

Information på sammanträdet 

  

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 

Socialnämndens arbetsutskott noterar informationen. 

Bakgrund 

Socialchef Karin Utbo informerar arbetsutskottet om följande: 

- Ansökan om projektmedel från Centrum för välfärdsteknik i Skövde.     

 

Socialchef Karin Utbo 
 

 



 

Socialnämndens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-01-14 

Sida 20 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 16                                                   Dnr 2020/00003  

Uppdrag till sektorchef 

  

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 

Socialnämndens arbetsutskott går igenom pågående uppdrag. Arbetsutskottet 
har inget nytt uppdrag till socialchefen.      

 

 


