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Socialnämnden
FN´s barnkonvention har beaktats

§ 33

Informationsärenden
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Individärende
Avdelningschef IFO Elisabeth Olsson informerar socialnämnden om ett individärende inom
socialpsykiatrin.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden uppdrar åt ordförande, förvaltningschef och justerande ledamot att besvara det brev
som föranleder ärendet.
Information från äldreomsorgen
Avdelningschef VoO Lotta Hjoberg rapporterar aktuella Lex Sarah ärenden inom äldreomsorgen.
Utställning av detaljplan kv Bojen
Dnr 2010/0055-214
Socialchef Eva Lotta Lindskog redogör för förslag till ändring av detaljplan för kv Bojen från
utvecklingsenheten och planavdelningen.
Remiss om regler för etablering av vårdgivare
Dnr 2010/0022-701
Socialchef Eva Lotta Lindskog redogör för remiss från Socialdepartementet angående regler för etablering av vårdgivare enligt förslag för att öka mångfald och integration i specialiserad öppenvård som inkommit via kommunstyrelsen. Socialförvaltningen ombeds yttra sig om förslaget.
Redovisning ansökan hos Länsstyrelsen om medel till barn och ungdomar i behov av stöd för
projektet ”No Drop-outs”
Dnr 2010/0062-701
Avdelningschef IFO Elisabeth Olsson redogör för den ansökan som skickats till Länsstyrelsen.
Bakgrund:
Socialförvaltningen har skickat en ansökan om medel till projektet ”No drop out” som handlar om att få
elever som slutat att gå till skolan tillbaka dit. Dessa elever behöver stöd på olika sätt för att bli behöriga
till gymnasiet. Det bör även finnas andra alternativ till sysselsättning till de ungdomar som av olika anledningar inte kan gå på gymnasieskola. Projektet består av fem delprojekt och innefattar framtagande
av handlingsprogram, utarbetande av metodik, kartläggning, individuella planer och alternativa verksamheter. Projektet kommer också att erbjuda riktat stöd vid missbruk och/eller psykisk problematik.
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Socialnämnden
FN´s barnkonvention har beaktats

forts § 33
Redovisning av ansökan hos Länsstyrelsen om medel till tidiga insatser – föräldrastöd och
begäran om utbetalning av tidigare beviljade medel
Dnr 2009/0064-701
Avdelningschef IFO Elisabeth Olsson redogör för den ansökan som skickats till Länsstyrelsen samt begäran om utbetalning av tidigare beviljade medel.
Bakgrund:
Mariestads kommun ansökte 2009 om medel till ett brett föräldrastödsprogram från Länsstyrelsen och
beviljades drygt 100 tkr till en satsning på Kometprogrammet. I höstas startade utbildning för två personer i Komet för mindre barn och två personer i Skolkomet. I vår ska fyra personer gå utbildningen. Så
här långt har deltagarna varit mycket nöjda med utbildningarna och de verktyg de fått att arbeta med.
Nu planeras en komplettering med att sex personer får en ytterligare utbildning i Skolkomet och
Förstärkt Komet. Ett annat önskemål är att komma igång med utbildning i ICDP.
Sammanlagt ansöker socialnämnden om 357 tkr, och begär samtidigt att beviljade medel för 2009 utbetalas.
Information om Barn- och utbildningsnämndens beslut angående ”Ungdomsfokus”
Dnr 2009/0021-750
Socialchef Eva Lotta Lindskog informerar om att barn- och utbildningsnämnden har bordlagt ärendet
om samverkan mellan socialnämnden och BUN vid sammanträde 2010-03-04.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att återta ärendet från Kommunfullmäktige för
socialnämndens räkning vid ett eventuellt negativt beslut från Barn- och utbildningsnämnden (BUN)
angående samverkan mellan socialnämndens IFO/LSS och BUN.
Bakgrund:
Socialförvaltningens Elisabeth Olsson och BUN´s Lars Stäring fick uppdraget att ta fram förslag till
gemensam barn- och ungdomsverksamhet för BUN, IFO och LSS. Uppdraget innebär att utifrån samråd med sakkunniga, berörda och genom omvärldsbevakning presentera ett förslag till beslut gällande
organisation, ledning och ekonomi samt att bevaka lokalfrågan.
Socialnämnden fattade beslut 2010-01-19 att rekommendera Kommunfullmäktige att fatta ett inriktningsbeslut att all barn- och ungdomsverksamhet som finns inom Barn- och utbildningsnämnden och
socialnämnden (IFO/Barn- och Ungdom/SoL och LSS) samlas under BUN och att sammanslagningen
sker senast 1 januari 2011.
Folkhälsorådets verksamhetsberättelse för 2009
Socialchef Eva Lotta Lindskog redogör för Mariestads Folkhälsoråds verksamhetsberättelse för 2009.
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Socialnämnden
FN´s barnkonvention har beaktats

forts § 33
Remissvar till VästKom angående finansiering av kommungemensamma tjänster
Dnr 2010/0043-701
Socialchef Eva Lotta Lindskog redogör för det remissvar som socialförvaltningen översänt till kommunledningskontoret angående VästKoms förfrågan om finansiering av kommungemensamma tjänster.
Bakgrund:
Sedan regionbildningen 1999 har de 49 kommunerna i Västra Götaland samverkat i olika frågor när det
gäller förhållandet till annan huvudman, som VG-regionen, Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen. Syftet med samarbetet för länets 49 kommuner emellan, är att använda VästKom
för att uppnå samsyn och effektivitet genom att utföra arbetet gemensamt och inte var för sig vid de
tillfällen detta låter sig göras och är ekonomiskt fördelaktigt.
VästKoms styrelse konstaterar att kommunkollektivet bör tjäna ekonomiskt på att samverka om den
utbyggnad av IT-tjänster som är nödvändig. För finansiering av dessa gemensamma åtaganden, kan en
sådan ordning införas att kommunkollektivet uppdrar åt VästKom att förvalta 6 kronor per invånare av
det årliga bidraget från VG-regionen. Detta för att täcka upp de kostnader som kommunerna gemensamt är överens om. De 6 kronorna per invånare som efterfrågas finns inte i socialnämndens budget.
Information om EU-ansökan ur Sociala fonden för projektmedel till Beroendecentrum MTG för
projekt ”socialt företag”
Dnr 2009/0224-701
Socialchef Eva Lotta Lindskog redogör för de projektmedel på knappt 4,3 mnkr som kommer att erhållas från Sociala fonden.
Bakgrund:
Socialnämnden fattade 2009-11-03 ett principbeslut att ställa sig bakom medfinansiering till projektet
”Socialt företag”. Fördelningen är att Sociala samfonden genom EU står för 40 % av kostnaden och
resten ska medfinansieras genom kommunerna och samordningsförbund. Mariestads kommuns finansiering består i huvudsak av en omfördelning av befintlig verksamhet.
Projektet syftar till att integrera människor med missbruks och beroendeproblematik i samhälle och arbetsliv genom socialt företagande. Det ger brukarna frihet att vara med och forma sin egen framtid utifrån behov och önskemål.
Målsättningen med projektet är att skapa ett socialt företag som gör att 60 % av brukarna ska närma sig
arbetsmarknaden med hjälp av det sociala företaget. Att 40 % av brukarna ska ha kommit ut i sysselsättning under sista året av projekttiden, antingen genom det sociala företaget eller via den reguljära arbetsmarkanden. Att 40 % av brukarna ökar graden av självförsörjning vilket innebär minskat beroende av att
bli försörjd av andra myndigheter.
Skrivelser och cirkulär
Delges i pärm på sammanträdet.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Socialnämnden
FN´s barnkonvention har beaktats

§ 34

Information inför beslut 2010-04-13
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Betalning av årlig tillsynsavgift av de restauranger som har ett serveringstillstånd
Dnr 2010/0059-702
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden att besluta om att från och med 2010 ta ut tillsynsavgift för
de restauranger som har ett serveringstillstånd i förskott.
Bakgrund:
Mariestads kommun tar ut en årlig tillsynsavgift av de restauranger som har ett serveringstillstånd som är
baserat på förra årets omsättning.
Det har konstaterats att fakturor inte har betalats på grund av att restaurangens verksamhet har upphört
eller att restaurangen har gått i konkurs.
För att komma till rätta med detta bör kommunen ta ut tillsynsavgift i förskott med början från och
med 2010. Förskottsbetalningen skulle då innebära en preliminär tillsynsavgift som kommer att stämmas
av vid nästkommande års faktura.
Avgifter för tillsyn enligt alkohollagen och avgifter för ansökan om serveringstillstånd enligt
samma lag
Dnr 2010/0058-702
Socialförvaltningens förslag till socialnämnden är att nämnden föreslår att kommunfullmäktige antar
reviderade förslag enligt bilagor om nya avgifter, för tillsyn av servering och avgift för ansökan om serveringstillstånd enligt alkohollagen.
Bakgrund:
Socialnämnden ansvarar för handläggningen av ärenden om alkoholtillstånd och tillsyn enligt
alkohollagen.
Enligt 7 kap 13 § Alkohollagen får kommunen ta ut avgift för prövning av ansökan om serveringstillstånd. Kommunen får även ta ut en avgift för tillsyn av den som redan har serveringstillstånd.
Kommunen ska ha kostnadstäckning för tillsynen.
Socialförvaltningen konstaterar att Mariestads Kommun ligger förhållandevis lågt, jämfört med närliggande kommuner såsom Götene, Lidköping och Skara kommuner, gällande avgifter för ansökan om
serveringstillstånd. Senaste ändringen gjordes 2004. En översyn om nya avgifter har gjorts enligt bilaga.
Tillsynsavgifterna är uppdelade i en grundavgift som enligt förslaget ska baseras på öppettider och en
tillsynsavgift som baseras på omsättning. En översyn har gjorts av grundavgifterna som i dagsläget är
2 000 kronor för samtliga restauranger. Då restauranger med senare öppettider kräver mer tillsyn bör
grundavgiften baseras på serveringstiderna och avgiften bör bli högre ju längre öppettider restaurangen
har enligt bilaga Tillsynsavgiften som baseras på omsättning ändras inte.
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Socialnämnden
FN´s barnkonvention har beaktats

forts § 34
Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker permanent till allmänheten –
Kingfisher i Mariestad
Dnr 2010/0009-702
Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden beviljar Warina Restaurant & Bar, Daniel Adisho, organisationsnummer 830301-5716, Säterigatan 5, 542 42 Mariestad tillstånd enligt 7 kap 5 § första stycket alkohollagen att servera starköl, vin och spritdrycker året runt till allmänheten på Restaurang Kingfisher,
Kungsgatan 8 i Mariestad.
Serveringstid inomhus: Klockan 11.00-01.00 fredag, lördag och helgdagsaftnar samt klockan 11.00-23.00
söndag till torsdag. Serveringstid uteservering: Klockan 11.00-23.00 söndag till torsdag, samt klockan
11.00-01.00 fredag, lördag och helgdagsaftnar.
Bakgrund:
Warina Restaurant & Bar, Daniel Adisho, organisationsnummer 830301-5716, ansöker hos
socialnämnden om tillstånd att servera starköl, vin och spritdrycker enligt alkohollagen på serveringsställe Restaurang Kingfisher.
Restauranginspektör Annica Bringsveds utredning visar att sökanden Daniel Adisho har visat upp intyg
om godkända kunskaper i alkohollagen och anses vara förtrogen med lagar och regler gällande alkohollagen och utskänkning av alkohol. Restaurangen ligger i centrala Mariestad på Kungsgatan 8. Lokalerna
har tidigare använts som restaurang och sökanden ska fortsätta att bedriva verksamheten som tidigare.
Ansökan har bedömts av remissinstanserna Polismyndigheten, Räddningstjänsten, Kronofogdemyndigheten, Skatteverket och miljö- och byggnadsnämnden utan någon erinran.
Avtal och taxa för familjerådgivning

Dnr 2010/0065-756

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden att godkänna förslaget att Mariestad kommuns familjerådgivning tillhandahålls av familjerådgivningen i Skövde kommun.
Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden beslutar att Mariestads kommun tar ut en avgift om
100 kronor per samtal för familjerådgivning. Avgiften ska kunna bortskrivas i enskilda fall om den utgör
ett faktiskt hinder.
Socialnämnden föreslås besluta att uppdra till avdelningschef IFO Elisabeth Olsson att sluta ett avtal
med Skövde kommun angående köp av tjänsten familjerådgivning från Skövde kommun.
Bakgrund:
Mariestads kommun är värdkommun för familjerådgivningen i Mariestad, Töreboda och
Gullspång. Personalen på familjerådgivningen i Mariestad slutar båda sina anställningar den 1 april 2010
och det blir mycket svårt att rekrytera ny personal med motsvarande kompetens då tjänsterna utgör endast 65 respektive 40 procent av heltidstjänster. Ett alternativ hade varit en heltid men verksamheten
blir då mycket sårbar.
Socialförvaltningen i Mariestad har istället valt att vända sig till Skövde kommun och be dem tillhandahålla familjerådgivning även i Mariestad, åt alla tre MTG-kommuner.
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Socialnämnden
FN´s barnkonvention har beaktats

forts § 34
Socialnämnden i Skövde kommun har sedan mitten på 1990-talet samverkat med Hjo, Tibro och
Karlsborg om en gemensam familjerådgivning där Skövde är värdkommun. En utökning av Skövdes
familjerådgivning med ytterligare tre kommuner bedöms som positivt för familjerådgivningsverksamheten.
Förändringen innebär vissa krav på anpassning av befintlig verksamhet, men på sikt kommer fördelar
som minskad sårbarhet och kompetensutveckling i och med en större familjerådgivning att överväga.
Samverkan mellan Skövde och de tre tillkommande kommunerna infogas i den samverkan som redan
finns. Det innebär att avtalet mellan Skövde, Hjo, Tibro och Karlsborg kvarstår som tidigare och till
detta dockas ett avtal med Mariestad, Gullspång och Töreboda.
Innehållet i verksamheten skall motsvara dagens verksamhet, dvs. gälla familjerådgivningssamtal och
medverkan i föräldrautbildning. Samarbetssamtal för att ena föräldrar skall inte ingå i avtalet, utan utförs
i respektive kommun på samma sätt som tidigare. Vidare kommer familjerådgivning fortsättningsvis att
kunna erbjudas i lokaler belägna i Mariestad, men man kan också välja att åka till Skövde.
I Skövde liksom i övriga Skaraborg tar man ut en avgift med 100 kronor per samtal.
Ramanalys för 2011
Socialchef Eva Lotta Lindskog redogör för socialförvaltningens påbörjade arbete med en ramanalys inför 2011 som bland annat innehåller en beräkning av volymökningar för äldreomsorgen 2010-2014.
Fastställande av socialnämndens ramtilldelning kommer förmodligen att dröja, då budgetprocessen för
Mariestads kommun nog kommer att senareläggas.
Socialförvaltningen återkommer till nämnden med förslag på analys och konsekvensbeskrivning.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Socialnämnden

BESLUT
§ 35

Dnr 2010/0024-730

Riktlinjer för anhörigstöd inom vård och omsorg
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att fastställa riktlinjer för anhörigstöd inom vård och omsorg enligt
socialförvaltningens förslag.
Bakgrund
Den 1 juli 2009 trädde en ny bestämmelse i socialtjänstlagen 5 kap. 10 § i kraft med lydelsen, personer som vårdar eller stödjer närstående.
Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre som stödjer en närstående som har funktionshinder.
Mariestads kommun har under åren 2008 och 2009 varit beviljade projektpengar för att utveckla anhörigstödet. Ett projekt som delvis har bedrivits i samverkan med övriga kommuner i Skaraborg genom ”Anhörigstöd i Skaraborg” ett samarbete som kommer att fortsätta
även under 2010.
För att genomföra den nya bestämmelsen i socialtjänstlagen har landets kommuner fått riktade statsbidrag för andra halvåret 2009 och helår 2010.
Grunden för ett väl fungerande anhörigstöd är att den dagliga kontakten mellan brukare,
anhörig och personal sker på ett sätt som skapar trygghet och tillit. Det är därför viktigt att
det finns riktlinjer för anhörigstödet som bland annat tydligt klargör all personals ansvar
när det gäller ett bra anhörigstöd.
Underlag för beslut
Handling:
Socialförvaltningens förslag till riktlinjer för anhörigstöd inom vård och omsorg.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Socialnämnden
§ 36

Dnr 2010/0023-731

Rutiner för handläggning av Lex Sarah-anmälningar enligt LSS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att fastställa rutiner för handläggning av Lex Sarah-anmälningar
gällande LSS enligt socialförvaltningens förslag.
Bakgrund
I 24 a § Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) anges skyldigheten för
var och som fullgör uppgifter enligt denna lag är att vaka över att brukarna får gott stöd
och god service och lever under trygga förhållanden. Det finns också en skyldighet att anmäla allvarligt missförhållande som rör enskild.
Socialstyrelsen har i SOSFS 2008:11 meddelat föreskrifter angående handläggning av anmälningar gällande allvarliga missförhållanden samt att socialnämnden har att fastställa rutiner för detta.
Sedan tidigare finns inom Vård och omsorgsavdelningen fastställda rutiner för Lex Sarah
socialtjänstlagen (SoL). De föreslagna rutinerna för LSS överensstämmer i stort med de
rutiner som finns gällande SoL.
Underlag för beslut
Handling:
Socialförvaltningens förslag till rutiner vid Lex Sarah-anmälningar enligt LSS och utredningsblankett för handhavande av anmälningar.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Socialnämnden
§ 37

Dnr 2010/0064-700

Socialnämndens målstyrningsarbete
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att anta socialförvaltningens föreslagna mål för 2010.
Bakgrund
En ny målstyrningsmodell håller på att tas fram i Mariestads kommun. En modell
bestående av vision, fokusområden och mål för varje nämnd. Under en övergångsperiod föreslås att denna grundmodell ska gälla med nu aktuell vision. Under våren arbetas en ny vision fram. I den översiktsplan som finns och som ska
revideras 2011 finns angivet ett antal ”fokusområden”. Dessa fokusområden kan
då styra inriktningen på nämndernas framtagna mål.
Förslag på mål för socialnämnden 2010
Förvaltningen har utifrån de aktuella fokusområdena valt att föreslå att målen för
socialnämnden ska utgå ifrån tre olika perspektiv.
Brukarperspektivet: Att erbjuda rätt insats vid rätt tidpunkt och i rätt omfattning utifrån individens behov. Individen har ett eget ansvar för den egna situationen.
Jämlikhetsperspektivet: Ökad jämställdhet ekonomiskt, socialt och ett aktivt
deltagande i samhällslivet. Insatserna ska ha som mål att stärka individens möjligheter till ett självständigt liv.
Resursperspektivet: Både brukarens och kommunens olika resurser utnyttjas
effektivt, dynamiskt och med respekt för brukaren och dennes egna förutsättningar.
Utifrån dessa perspektiv formulerar varje verksamhet minst två effektmål som
ska vara mätbara. De fokusområden som förvaltningen bedömer att verksamheterna kan få bäring på är:
Stärkt samhällsservice
Attraktivt boende och
Aktiv resurshållning
Förslag på socialförvaltningens mål är:
IFO ska använda evidensbaserade utredningsinstrument
BBIC-licensierade under 2010, BBIC används i hela ärendekedjan i alla ärenden
80% av de personer med beroendeproblematik som söker insats utreds med ASI
En rutin ska utarbetas för att använda ASI vid långvarigt försörjningsstöd.
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Socialnämnden

98 % av alla brukaren inom VoO ska ha en aktuell genomförandeplan
Alla brukare/klienter inom IFO ska erbjudas en
vård/behandling/genomförandeplan
Den ska sträva efter att ge individen mer jämlika levnadsvillkor och stärka individens möjligheter till ett självständigt liv.
Alla äldreboenden ska erbjuda minst 5 aktiviteter i veckan som passar
både män och kvinnor
Alla klienter/brukare som är aktuella inom två eller flera verksamheter ska
mellan dessa verksamheter ha en gemensam överenskommelse.
Underlag för beslut
Handling:
Socialförvaltningens förslag på mål för socialnämnden 2010.
______________________________
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Socialnämnden
§ 38

Dnr 2010/0009-702

Tillstånd att servera alkoholdrycker permanent till allmänheten för
Kingfisher i Mariestad enligt alkohollagen
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att bevilja Warina Restaurant & Bar, Daniel Adisho, organisationsnummer 830301-5716, Säterigatan 5, 542 42 Mariestad tillstånd enligt 7 kap 5 § första
stycket alkohollagen att servera starköl, vin och spritdrycker året runt till allmänheten på
serveringsställe Restaurang Kingfisher, Kungsgatan 8 i Mariestad.
Serveringstid inomhus: Klockan 11.00-01.00 fredag, lördag och helgdagsaftnar samt
11.00-23.00 söndag till torsdag
Serveringstid uteservering: Klockan 11.00-23.00 söndag till torsdag, samt klockan
11.00-01.00 fredag, lördag och helgdagsaftnar.
Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Warina Restaurant & Bar, Daniel Adisho, organisationsnummer 830301-5716, ansöker hos
socialnämnden om tillstånd att servera starköl, vin och spritdrycker enligt alkohollagen på
serveringsställe Restaurang Kingfisher.
Restauranginspektör Annica Bringsveds utredning visar att sökanden Daniel Adisho har
visat upp intyg om godkända kunskaper i alkohollagen och anses vara förtrogen med lagar
och regler gällande alkohollagen och utskänkning av alkohol. Restaurangen ligger i centrala
Mariestad på Kungsgatan 8. Lokalerna har tidigare använts som restaurang och sökanden
ska fortsätta att bedriva verksamheten som tidigare.
Ansökan har bedömts av remissinstanserna Polismyndigheten, Räddningstjänsten,
Kronofogdemyndigheten, Skatteverket, och miljö- och byggnadsnämnden och det inkom
ingen erinran.
Underlag för beslut
Handling:
Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker till allmänheten från
Warina Restaurant & Bar med serveringsställe Kingfisher i Mariestad.
Utredning gjord av restauranginspektör Annica Bringsved.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Daniel Adisho
Annica Bringsved

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2010-03-23

Sida

13

Socialnämnden
§ 39

Anmälan av protokoll
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Protokollen läggs till handlingarna.
Bakgrund
Socialnämndens protokoll 2010-03-02 och 2010-03-12 delges nämnden.
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2010-03-02 och 2010-03-12 anmäls till nämnden.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2010-03-23

14

Socialnämnden
§ 40

Kurser och konferenser
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Kurser och konferenser läggs till handlingarna.
Bakgrund
Kurser och konferenser delges ledamöterna på sammanträdet.
Underlag för beslut
Pärmen: Aktuella kurser och konferenser.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Justerandes signatur

Sida

Utdragsbestyrkande

ANSLAGSBEVIS
___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2010-03-23

Anslagsdatum

2010-

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningens arkiv

Underskrift

Anslag tas ner

2010-

...............................................................................................................

Marita Asp
___________________________________________________________________________________________________________

