SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2010-02-09
Beslutande organ
Plats och tid

1

Socialnämnden
FN´s barnkonvention har beaktats
Vänersalen, Klockan 14.00-17.10
Jens Söder Höij
Lennart Daghed
Madeleine Biesert Salen
Anita Ahl
Rune Eriksson
Margareta Alexandersson
Gunbritt Alenljung
Eivor Hallén
Leif Johansson
Tuula Oja
Jonas Lamprecht
Maj-Britt Jansson
Rune Skogsberg
Sture Pettersson

(s)
(fp)
(m)
(m)
(map)
(kd)
(s)
(s)
(s)
(s)
(v)
(c)
(c)
(s)

ordförande
vice ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot § 13-19
ledamot
ledamot
tjänstgörande ersättare § 20-24

Övriga deltagande

Lars Persson
Fred-Joachim Bruns
Sture Pettersson
Gunvor Frisell
Eva Lotta Lindskog
Cathrin Hurtig Andersson
Lotta Hjoberg
Carina Gustavsson
Elisabeth Olsson
Katrin Jedselius
Annica Bringsved
Marita Asp

(s)
(s)
(s)
(c)

ej tjänstgörande ersättare
ej tjänstgörande ersättare
ej tjänstgörande ersättare § 13-19
ej tjänstgörande ersättare
socialchef
förvaltningsekonom § 14
avdelningschef VoO § 14
medicinskt ansvarig sjuks. § 14
avdelningschef IFO § 13
projektledare VoO § 14
restauranginspektör § 13
nämndsekreterare

Utses att justera

Lennart Daghed

Beslutande

Frånvarande beslutande

Justeringens plats och tid
Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

Marita Asp
Ordförande

Jens Söder Höij
Justerande

Lennart Daghed

Utdragsbestyrkande

13-24

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2010-02-09
Beslutande organ

2

Socialnämnden
FN´s barnkonvention har beaktats

§ 13

Informationsärenden
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Taxor – serveringstillstånd
Restauranginspektör Annica Bringsved redogör för Mariestads kommuns taxor vad gäller olika avgifter för serveringstillstånd och försäljning av öl klass 2 som beviljas av socialnämnden enligt alkohollagen.
Bakgrund:
Mariestads kommun har inte reglerat sina taxor gällande serveringstillstånd sedan 2004 och i en jämförelse med kommuner i närområdet är Mariestads taxor låga. Annica Bringsved presenterar tänkbara
ändringar av taxorna.
Beslut:
Socialnämnden uppdrar åt Annica Bringsved att ta fram förslag till ändrade taxor för ansökan och
avgifter för serveringstillstånd och tillsyn.
Information från Integrations- och jämställdhetsdepartementet
Socialchef Eva Lotta Lindskog redogör för den information som Integrations- och jämställdhetsdepartementet gällande stärkta rättigheter för de nationella minoriteterna.
Bakgrund:
En ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk har trätt i kraft från och med 1 januari 2010.
Den nya lagen omfattar fler nationella minoriteter och fler förvaltningsområden.
Sveriges internationella förpliktelser innebär att vissa minoriteters rättigheter ska förverkligas i hela
landet. Den ändrade lagen innebär bland annat ändringar i socialtjänstlagen.
Utvecklingsmedel till vårdöverenskommelsen ”Vård och behandling för personer med tungt
missbruk” – Projekt Trappan
Dnr 2010/0025-760
Socialchef Eva Lotta Lindskog redovisar skrivelse från Länsstyrelsen avseende de utvecklingsmedel
för projekt ”Trappan” som Länsstyrelsen utbetalat hittills.
Bakgrund:
Mariestads kommun beviljades 2007 2,4 mnkr till projekt ”Trappan” från Länsstyrelsen. I januari 2009
utbetalades 2/3 av de beviljade medlen, det vill säga 1,6 mnkr. Länsstyrelsen vill ha svar om projektet
så att resterande medel kan utbetalas, annars avslutas ärendet.
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forts § 13
Utvecklingsmedel till vårdöverenskommelsen ”Vård och behandling för personer med tungt
missbruk” – Projekt Asi-net
Dnr 2010/0026-760
Socialchef Eva Lotta Lindskog redovisar skrivelse från Länsstyrelsen avseende de utvecklingsmedel
för projekt Asi-net som Länsstyrelsen utbetalat hittills.
Bakgrund:
Mariestads kommun beviljades 2007 27 405 kronor till projekt ”Asi-net” från Länsstyrelsen. Enligt
beslutet utbetalas 2/3 av de beviljade medlen efter det att kommunen inkommit med rekvisition och
resterande efter att en slutrapport inkommit. Länsstyrelsen vill ha svar om projektet har startats för att
kunna betala ut beviljade medel.

Målstyrningsarbete
Socialchef Eva Lotta Lindskog informerar om socialnämndens målstyrningsarbete. Förslag till beslut
2010-03-23 föredras på nämndsammanträdet 2010-03-02.
Bakgrund:
Kommunfullmäktige beslutade 2010-01-25 om en ny målstyrningsmodell. Det har framkommit kritik
från revisorerna och missnöje med den tidigare modellen ”Vägvisaren”.
Under 2010 kommer en övergångsmodell att tillämpas i kommunen. Den 21 juni 2010 kommer
kommunfullmäktige att besluta om en ny vision. Under hösten 2010 kommer kommunstyrelsen att besluta om fokusområden. I januari 2011 kommer en förändrad modell att tas i bruk med ny vision och
fokusområden i samband med budgetprocess för 2012. Förslag på nämndmål för 2010 kommer att tas
fram till socialnämnden 2010-03-02.

Omvärldsanalys
Socialchef Eva Lotta Lindskog informerar om den omvärldsanalys som genomförts i kommunerna och
socialförvaltningarna i MTG-området.
Bakgrund:
En omvärldsanalys har genomförts gemensamt för MTG kommunerna där olika trender har analyserats. För socialnämndens verksamhetsområde redovisas demografi, ökat inflytande och delaktighet i
form av valfrihet och det ökade behovet av frivilliginsatser. Vidare redovisas ökningen av det ekonomiska biståndet och skärpt lagstiftning avseende sjukförsäkring och LSS, områden som i framtiden
kommer att påverka socialnämndens verksamheter. Övriga trender som redovisas i omvärldsanalysen
är det framtida generationsskiftet och utveckling mot en E-förvaltning
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forts § 13
Socialstyrelsens riktlinjer angående stöd till våldsutsatta kvinnor, och barn som bevittnat våld i
nära relationer
Socialchef Eva Lotta Lindskog informerar om Socialstyrelsens riktlinjer om stöd till våldsutsatta kvinnor, och barn som bevittnat våld i nära relationer.
Bakgrund:
Enligt 5 kap. 11 § andra stycket SoL ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation.
Enligt 5 kap. 11 § tredje stycket SoL ska socialnämnden särskilt beakta att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer för brott och kan vara i behov av stöd och
hjälp.
I rekommendationer för socialtjänstens handlingsplan framgår det att insatser inom socialtjänsten ska
vara av god kvalitet samt att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och
säkras.
Ensamkommande flyktingbarn
Avdelningschef IFO Elisabeth Olsson informerar om den planering som pågår mellan kommunerna
och Skaraborgs kommunalförbund för att kunna ta emot cirka 65 ensamkommande flyktingbarn till
Skaraborg. Det har diskuterats om att de stora kommunerna i Skaraborg dit Mariestad räknas ska inrätta cirka 10 platser var. För att kunna genomföra detta krävs bra förberedelse. Mottagandet innebär omfattande utredningar, juridiska övervägningar och att skaffa gode män som företrädare till alla aktuella
barn Dessutom krävs mycket arbete med utredningar, boenden och att hitta gode män som företrädare
till samtliga aktuella barn.
Bakgrund:
Det beräknas komma cirka 2 400 stycken ensamkommande flyktingbarn till Sverige. Idag vistas
många i de uppsamlingskommuner som finns. Björn Eriksson har fått i uppdrag att skynda på processerna ute i kommunerna för att få dessa att teckna avtal avseende ensamkommande flyktingbarn. För
Skaraborgs del motsvarar det cirka 65 barn. I Skaraborg pågår ett samarbete för att skapa förutsättningar för detta.
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forts § 13

Överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och landsting om program för en god
äldreomsorg
Dnr 2010/0016-730
Socialchef Eva Lotta Lindskog redogör för den överenskommelse som finns mellan staten och
Sveriges Kommuner och Landsting om program för en god äldreomsorg.
Bakgrund:
Sveriges Kommuner och Landsting beslutade i december 2009 att godkänna en överenskommelse med
staten om ett program för en god äldreomsorg. Programmet syftar till att säkerställa en vård och omsorg för äldre som innebär valfrihet och god tillgänglighet, självbestämmande, trygghet och inflytande
som bygger på kunskapsbaserade insatser av hög kvalitet som följs upp och utvärderas.

Byte av lokal för socialnämndens sammanträde 2010-03-02
Nämndsekreterare Marita Asp informerar att nämndsammanträdet tisdagen den 2 mars flyttas från
Vänersalen till Torsö i Stadshuset.

Förslag om ändrad detaljplan för biblioteksparken
Socialchef Eva Lotta Lindskog informerar om det förslag till ändring av detaljplan för
Biblioteksparken, del av gamla staden 4:1 med flera som kommit från planavdelningen.
Program för Gärdesparken och Humleparken
Socialchef Eva Lotta Lindskog informerar om program för Gärdesparken och Humleparken som
kommit från miljöstrateg Clas-Göran Crommert.

Skrivelser och cirkulär
Delges i pärm på sammanträdet.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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§ 14

Information inför beslut 2010-03-02
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Individärende – fastställande av särskild avgift

Dnr 2010/0012-731

Avdelningschef VoO Lotta Hjoberg föredrar förslaget om fastställande av avgift för enskild vårdtagare.
Bakgrund: Anhörig till en vårdtagare har inkommit med förfrågan om den enskildes matkostnader.

Godkännande av bokslut för 2009 med verksamhetsberättelse och redovisning av Vägvisaren
Dnr 2010/0027-700
Förvaltningsekonom Cathrin Hurtig Andersson redogör för socialnämndens bokslut 2009 inklusive
verksamhetsberättelse och redovisning av styr- och måldokumentet Vägvisaren och föreslår nämnden
att besluta om att godkänna den och överlämna den till kommunfullmäktige.

Redovisning av stimulansbidrag för utveckling av stödet till anhöriga som hjälper och vårdar
anhöriga i Mariestads kommun
Dnr 2007/0105-730
Projektledare VoO Katrin Jedselius slutredovisar de stimulansbidrag från Länsstyrelsen avseende stöd
till anhöriga som hjälper och vårdar anhöriga i Mariestads kommun. Socialnämnden föreslås besluta
att godkänna redovisningen av stimulansbidrag 2008 för utveckling av stödet till anhöriga som hjälper
och vårdar närstående i Mariestads kommun och överlämna redovisningen till Länsstyrelsen.
Bakgrund:
Utifrån tidigare tilldelat medel för utveckling av stödet till anhöriga som hjälper och vårdar närstående
har en inventering gjorts av hur anhörigstödet ser ut samt vilket behov som finns för anhöriga/närstående i Mariestads kommun.
Ett förslag om hur anhörigstödet ska bedrivas i Mariestads kommun tillsammans med frivilliga organisationer, föreningar och kyrkor har utarbetats. Vad som framkommit är att behovet av
anhörig/närståendestöd behöver utvecklas i olika former och med hjälp av 2008 års ansökan om Stimulansbidrag avsåg Mariestads kommun att vidareutveckla detta under 2009. Slutredovisningen avser
beviljat stimulansbidrag 2008 som omsatts under 2009.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2010-02-09
Beslutande organ

Sida

7

Socialnämnden
FN´s barnkonvention har beaktats

forts § 14
Förslag på remissvar till Socialdepartementet angående deras förslag om en oberoende granskningsfunktion för hälso- och sjukvård och socialtjänst
Dnr 2009/0256-730
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Carina Gustavsson ger förslag till socialnämnden att föreslå
Kommunstyrelsen att godkänna socialförvaltningens förslag till yttrande angående
Socialdepartementets ”Förslag på en oberoende granskningsfunktion för hälso- och sjukvård och
socialtjänst”, för överlämnande till Socialdepartementet.
Bakgrund:
Mariestads kommun instämmer i utredningens förslag att inrätta en ny oberoende granskningsfunktion
för hälso- och sjukvården och socialtjänsten.
I socialförvaltningens förslag framgår att den nya granskningsfunktionen redan inledningsvis måste
omfatta socialtjänsten, då socialtjänsten och kommunal hälso- och sjukvård är nära sammanknutna.
Särskilt då det i förslaget anges att det finns behov av att stärka en nationell utvärdering av hur socialtjänsten fungerar ur ett medborgarperspektiv och att utvärdering bör omfatta hela vårdkedjan med tanke på utvecklingen av de allt kortare vårdtiderna på sjukhus som får till följd att den kommunala hälsooch sjukvården får ett större ansvar. Mariestads kommun instämmer således endast i förslaget att inrätta en ny oberoende granskningsfunktion för hälso- och sjukvården om uppdraget från början omfattar
hälso- och sjukvård, förhållanden inom socialtjänstlagen (2001:453, SoL) och de som berörs av lagen(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Mariestads kommun instämmer i utrednings belysta problem, om behovet av att göra tillsynen mer effektiv och enhetlig över landet och att samordningen mellan tillsynsområdena förbättras eftersom det
idag finns stora lokala skillnader på vad och hur vi mäter kvalitet.
Mariestads kommun förutsätter att kommunerna garanteras full ekonomisk kompensation i enlighet
med finansieringsprincipen eftersom det finns en osäkerhetsfaktor rörande den framtida granskningsmyndighetens behov av statistik och faktaunderlag.
Redovisning av kommunal hälso- och sjukvård

Dnr 2010/0030-772

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Carina Gustavsson föreslår socialnämnden att godkänna redovisningar av den kommunala hälso- och sjukvården för Mariestads kommun.
Bakgrund:
Varje år redovisas en sammanställning med statistik samt granskande och förebyggande insatser. Redovisningen gäller de åtgärder som genomförts under år 2009 för att bibehålla och utveckla kvalitet
inom kommunens hälso- och sjukvårdsansvar.
Redovisningen innehåller bland annat fallincidenter, läkemedelsavvikelser och rapporter från genomförda hygienronder.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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§ 15

Dnr 2010/0012-731

Individärende – fastställande av särskild avgift
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att fastställa Julia Lundqvists matkostnad i enlighet med Konsumentverkets
rekommendationer, 1 590 kronor per månad 2010. Denna avgift indexregleras årligen.
Bakgrund
Julia Lundqvist bor på en av kommunens gruppbostäder sedan hösten 2009. Julia har en tunntarmspeg
och får all sin näring via den. Denna typ av sondnäring är mycket dyr och det är inte rimligt att ta ut
den faktiska kostnaden från Julia Lundqvist.
Konsumentverket rekommenderade kostnad för mat åt en kvinna mellan 18-30 år är 1 590 kronor per
månad med 2010 års nivå.
Underlag för beslut
Brev från Julia Lundqvists mamma och tillika god man.
Socialförvaltningens förslag till beslut.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Julia Lundqvists gode man
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§ 16

Dnr 2009/0260-730

Remissvar på motion från Lennart Daghed och Sig H Johansson (fp) om att äldre
par ska få leva tillsammans
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna socialförvaltningens förslag till yttrande där förslaget är att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Behandling på sammanträdet
Det föreligger två förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till yttrande om att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Lennart Dagheds (fp) yrkande att socialnämnden ska föreslå kommunfullmäktige att anta motionen.
Anita Ahl (m), Madeleine Biesert Salen (m), Margareta Alexandersson (kd) och Rune Eriksson (mp)
tillstyrker Lennart Dagheds yrkande.
Ordföranden Jens Söder Höij (s) tar upp Lennart Dagheds (fp) yrkande mot socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat enligt socialförvaltningens förslag.
Anita Ahl (m), Madeleine Biesert Salen (m), Margareta Alexandersson (kd), Rune Eriksson (mp) och
Lennart Daghed (fp) reserverar sig mot beslutet.
Bakgrund
Stig H Johansson och Lennart Daghed har inkommit med en motion om att äldre par ska få leva tillsammans även i de fall då bara den ena parten är i behov av särskilt boende.
De föreslår att kommunfullmäktige ska ge socialnämnden i uppdrag:
1. att ta fram ändrade riktlinjer för äldreomsorgen som innebär parboendegaranti
2. att inom ramen för de äldreboenden som finns i kommunen inventera vilka lägenheter som är
eller kan göras lämpliga för parboende
3. att i den långsiktiga planeringen för äldreboenden i kommunen beakta behovet av parboende
Kommunledningskontoret har bett socialnämnden att yttra sig i fråga om motionen.
Underlag för beslut
Motion från Lennart Daghed och Stig H Johansson.
Socialförvaltningens förslag till yttrande på motionen för överlämnande till kommunstyrelsen.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsen
Utdragsbestyrkande
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§ 17

Dnr 2009/0258-701

Antagande av rutiner och riktlinjer angående samordnad habilitering och
rehabilitering
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att anta riktlinjer för samordnad habilitering och rehabilitering på rekommendation från Skaraborgs Kommunalförbund.
Bakgrund
Socialstyrelsen har publicerat föreskrifter och allmänna råd om samordning av insatser för habilitering
och rehabilitering. Centralt i föreskriften är kravet att kommuner och landsting gemensamt ska utforma
rutiner för habilitering och rehabiliteringsinsatser för den enskilde.
En arbetsgrupp med representanter från Västra Götalandsregionen och kommunerna har arbetat fram
ett förslag till gemensamma rutiner.
Underlag för beslut
Rutiner för tillämpning mellan Västra Götalandsregionen och samtliga kommuner i Västra Götaland.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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§ 18

Dnr 2009/0198-797

Val av ny representant och ersättare till Handikappsforskning i Väst
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att utse socialchef Eva Lotta Lindskog till kommunens representant i
Handikappsforskning i Väst. Avdelningschef Lotta Hjoberg utses till ersättare.
Bakgrund
Kommunstyrelsen uppdrar åt socialnämnden att utse en representant och en ersättare till
Handikappsforskning i Väst. Katarina Tronsén (s) har entledigats från uppdraget som ordinarie representant och Stig H Johansson (fp) har entledigats som ersättare.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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§ 19

Sida

Dnr 2009/0099-700

Godkännande av reviderade internkontrollplaner för 2010
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att anta internkontrollplan för 2010.
Bakgrund
Socialnämndens internkontrollplaner revideras och godkänns för innevarande år.
Underlag för beslut
Internkontrollplaner för 2010.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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§ 20

Dnr 2009/0256-730

Godkännande av remissvar på Socialdepartementsförslag
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna socialförvaltningens förslag till yttrande angående Socialdepartementets ”Förslag på en oberoende granskningsfunktion för hälso- och sjukvård och
socialtjänst”, för överlämnande till Socialdepartementet.
Bakgrund
I dec -09 kom från Regeringskansliet och socialdepartementet en promemoria ”Förslag på en oberoende granskningsfunktion för hälso- och sjukvård och socialtjänsten” på remiss där en arbetsgrupps förslag läggs fram.
De föreslår en oberoende nationell gransknings funktion:
Institutet för uppföljning och utvärdering inom hälso- och sjukvård och socialtjänst.
Skapas som en statlig myndighet med stora möjligheter till oberoende verksamhet som denna juridiska
konstruktion tillåter.
Inledningsvis (under 2010) gäller det för analys och utvärdering av hälso- och sjukvården och senare
kommer ett särskilt beslut att fattas för äldreomsorgen och övriga socialtjänsten.
Den initiala verksamheten förslås bestå av fyra verksamheter:
1. Uppföljning av hur väl hälso- och sjukvården totalt sett fungerar och analys av effekter av satsningar
och reformer på systemets makronivå.
2. Beskrivning och jämförande analys av kvaliteten på lika vårdenheter
3. Kommunikation med patienter och medborgare.
4. Modell- och metodutveckling och internationell samverkan.

Underlag för beslut
Socialförvaltningens förslag till yttrande angående Socialdepartementets ”Förslag på en oberoende
granskningsfunktion för hälso- och sjukvård och socialtjänst”.
Remiss från Socialdepartementet.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsen
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§ 21

Val av ledamot och ersättare till Kommunala Pensionärsrådet KPR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden utser Margareta Alexandersson (kd) till ordinarie ledamot och Rune Eriksson (mp) till
ersättare i Kommunala Pensionärsrådet (KPR).
Bakgrund
Lennart Daghed har varit ledamot för socialnämnden i Kommunala Pensionärsrådet (KPR) och
Margareta Alexandersson har varit ersättare.
Lennart Daghed har avsagt sig uppdraget och entledigats av socialnämnden.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2010-02-09
Beslutande organ

Socialnämnden
FN´s barnkonvention har beaktats

§ 22

Anmälan av delegationsbeslut
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Bakgrund
Individ- och familjeomsorgsavdelningens beslut för tiden 2010-01-01 t.o.m.
2010-01-31.
LSS-avdelnings beslut för tiden 2010-01-01 t.o.m. 2010-01-31.
Äldre- och handikappomsorgens beslut för tiden 2010-01-01 t.o.m. 2010-01-31.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2010-02-09
Beslutande organ

Socialnämnden
FN´s barnkonvention har beaktats

§ 23

Anmälan av protokoll
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Protokollen läggs till handlingarna.
Bakgrund
Socialnämndens protokoll 2010-01-19 delges nämnden.
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2010-01-19 anmäls till nämnden.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2010-02-09
Beslutande organ

Socialnämnden
FN´s barnkonvention har beaktats

§ 24

Kurser och konferenser
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Kurser och konferenser läggs till handlingarna.
Bakgrund
För tillfället finns inga aktuella kurser eller konferenser.
Underlag för beslut
Pärmen: Aktuella kurser och konferenser.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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2010-02-09 Socialnämnden

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2010-02-09

Anslagsdatum

2010-02-16
Socialkontorets arkiv

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift

Anslag tas ner

2010-03-09

