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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2020-11-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
  

Plats och tid: 
 

Näset, Lindesbergs kommunhus, kl. 9:00-11:15 
Beslutande: Elin Axelsson (S) deltar på distans 

Ulla Lundqvist (S) deltar på distans 
Tuula Marjeta (C) deltar på distans 
Marie Lindh (V) deltar på distans 
Sven-Erik Larsson (M) deltar på distans 
Margareta Andergard (KD) deltar på distans 
Jari Mehtäläinen (SD) deltar på distans 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Annika Himmerfält (V) deltar via länk och ersätter Bo Stenberg (S)  
Bertil Jansson (M) deltar på distans och ersätter Monika Klockars (M) 
Fredrik Rosenbecker (SD) deltar på distans och ersätter Björn Larsson (-) 
 

Ej tjänstgörande 
deltagare: 

Stina Sundling (L) 
Ingalill Lennartdotter (MP) 

Övriga 
deltagare: 

Rouzbeh Isa, sekreterare  
Madde Gustavsson, förvaltningschef  
Inger Österberg, verksamhetschef  
Jessica Öhlund, verksamhetschef  
Marlene Hedblad, utvecklingsstrateg  
Sara Andersson, ekonomienheten 

Utses att justera Jari Mehtäläinen (SD) ersättare Margareta Andergard 
Justeringens 
plats och tid: 

Kommunhuset, 19 november 
 
Underskrifter: 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Rouzbeh Isa 

 
Paragraf 

 
99 - 110 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Elin Axelsson 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Jari Mehtäläinen 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ärendeförteckning 

 
§99/20 Godkännande deltagande på distans 
  
§100/20 Finansiering av Familjesamverkansteamet 
  
§101/20 Riktlinje för biståndsbedömning inom vård och omsorg i 

Lindesbergs kommun 
  
§102/20 Information om upphandling 
  
§103/20 Utökning av socialsekreterare inom avdelning individ och 

familj, familjeenheten  
  
§104/20 Uppdrag från socialnämnd - externa placeringar september 

2020 
  
§105/20 Granskning utredning av barn och unga enligt 

Socialtjänstlagen 
  
§106/20 Personliga ombud 
  
§107/20 Information om genomlysning av samordningsförbunden 
  
§108/20 Information om SoL 4 kap 1 § och BBIC 
  
§109/20 Sammanträdestider för socialnämnden 2020 
  
§110/20 Övriga frågor 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2020-11-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §99/20   Dnr:  
 
Godkännande deltagande på distans 
 
Beslut 

Ordförande Elin Axelsson (S) godkänner att Ulla Lundqvist (S), 
Tuula Marjeta (C), Marie Lindh (V), Sven-Erik Larsson (M), 
Margareta Andergard (KD), Jari Mehtäläinen (SD), Annika 
Himmerfält (V), Bertil Jansson (M), Fredrik Rosenbecker (SD) 
deltar på distans via Teams. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige samt samtliga nämnder i Lindesbergs 
kommun får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får 
endast äga rum om ljud- och bildförföring sker i realtid och på 
ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra 
på lika villkor. Lokalen ska vara beskaffad så att inte obehöriga 
kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

Förslag till beslut 

Ordförande Elin Axelsson (S) godkänner att Ulla Lundqvist (S), 
Tuula Marjeta (C), Marie Lindh (V), Sven-Erik Larsson (M), 
Margareta Andergard (KD), Jari Mehtäläinen (SD), Annika 
Himmerfält (V), Bertil Jansson (M), Fredrik Rosenbecker (SD) 
deltar på distans via Teams. 

_____ 
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SN §100/20   Dnr: SN 2020/102 
 
Finansiering av Familjesamverkansteamet 
 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att  

• Lindesberg kommun delfinansierar förlängd projekttid 
t.o.m. 31 december 2021 för FamSam (se budget i bilaga). 

• Beslutet ovan träder i kraft förutsatt att Ljusnarsberg, 
Nora och Hällefors kommun också tar beslut om att 
fortsätta finansiera FamSam-projektet under 2021 enligt 
fördelningsnyckeln. Samt att Region Örebro län fortsätter 
att finansiera psykologtjänsten, överenskomna 
driftkostnader och tillhandahåller projektet med tidigare 
överenskomna servicetjänster (såsom lokal, konsultation, 
hjälp av kommunikatör). 

• Beslut om kommunernas fortsatta finansiering av 
FamSam-projektet hävs om projektet erhåller 
ekonomiska medel från psykisk hälsa pengarna. 

Ärendebeskrivning 

Projektledare har av Ledningsgruppen för 
Familjesamverkansteamet (FamSam) fått i uppdrag att författa 
en tjänsteskrivelse och lämnar härmed sitt yttrande. 

I norra länsdelen finns fyra mindre kommuner som saknar 
möjlighet att var för sig tillhandahålla samma servicefunktioner 
som större kommuner kan. Genom samordnade insatser kan 
varje kommun få ut betydligt mer än de investerar. 2018 tog 
arbetsgruppen för psykisk hälsa, i linje med intentionen i 
överenskommelsen om psykisk hälsa, fram en modell för ett 
Familjesamverkansteam i norra länsdelen. 

Familjesamverkansteamet erbjuder invånarna i norra länsdelen 
ett neutralt samverkansstöd. Teamet utgörs av ett 
tvärprofessionellt team där psykolog, socionom och 
sjuksköterska ingår, för att det ska finnas en bred kompetens att 
tillgå. På så vis ska olika behov som finns i familjerna lättare 
kunna identifieras och det skapas ett bra underlag för 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

konsultationsmöjligheter. Familjesamverkansteamet har en 
systemteoretisk grund med ett tydligt barnperspektiv, där hela 
familjesystemet inkluderas. 

Då projektet fick en försenad start p g a att statsbidragen dröjde 
vid tidpunkten för det tilltänkta uppstartsdatumet så har 
Familjesamverkansteamet inte varit verksamma så länge som 
det var planerat. Tiden för att utvärdera arbetet bedöms därför 
vara för kort, varför endast ett uppföljningsarbete kommer att 
genomföras och sammanställas i en rapport årsskiftet 
2020/2021. Corona-pandemin riskerar även att vara en 
försvårande faktor för att få ett rättvist slutresultat. Med en 
förlängd projekttid skulle verksamheten få mer tid på sig att ta 
sig an fler ärenden och hinna etablera sig ute i verksamheterna 
som de finns till för och landa i rådande förutsättningar för att i 
slutänden få ett mer rättvist utvärderingsunderlag. 
Erfarenheterna från SAMBA (liknande verksamhet i Örebro) är 
att det tog tid för dem att etablera sig (Sandström, 2019). 
FamSam-projektet har sökt ekonomiska medel från psykisk 
hälsa-pengarna som förvaltas av regional utveckling, men 
huruvida projektet får ta del av dessa pengar är fortsatt oklart. 
För att säkerhetsställa fortsatta ekonomiska medel behöver det 
finnas en alternativ planering gällande detta som kan aktiveras 
om psykisk hälsa-pengarna skulle utebli. Tillsammans med 
Region Örebro län har kommunerna i norra länsdelen investerat 
både tid och pengar i FamSam-projektet, av den anledningen bör 
det ligga i alla uppdragsgivares intresse att få ta del av ett 
välgrundat och genomarbetat slutresultat som ska ligga till 
underlag för beslut om FamSam-projektets framtid i slutet av 
2021. 
 
Hittills har 37 individer varit aktuella i verksamheten och det 
bör tas i beaktning att de ärenden som FamSam är involverade i 
är komplexa och risken för att insatsen behövs under en längre 
tid är stor. Det innebär att en verksamhet av den här sorten 
behöver få tid på sig för att kunna genomföra sitt uppdrag på ett 
tillfredsställande sätt. 
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Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

• Lindesberg kommun delfinansierar förlängd projekttid 
t.o.m. 31 december 2021 för FamSam (se budget i bilaga). 

• Beslutet ovan träder i kraft förutsatt att Ljusnarsberg, 
Nora och Hällefors kommun också tar beslut om att 
fortsätta finansiera FamSam-projektet under 2021 enligt 
fördelningsnyckeln. Samt att Region Örebro län fortsätter 
att finansiera psykologtjänsten, överenskomna 
driftkostnader och tillhandahåller projektet med tidigare 
överenskomna servicetjänster (såsom lokal, konsultation, 
hjälp av kommunikatör). 

• Beslut om kommunernas fortsatta finansiering av 
FamSam-projektet hävs om projektet erhåller 
ekonomiska medel från psykisk hälsa pengarna. 

_____ 
 
För kännedom: 
Förvaltningschef Socialförvaltningen 
Förvaltningschef Barn och utbildningsförvaltningen 
Verksamhetschef och enhetschef Iof 
Verksamhetschef och enhetschef grundskolan 
Johanna Högblom, samverkansledare Psykisk hälsa 
Peter Björklund, folkhälsochef 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (22) 
 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2020-11-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §101/20   Dnr: SN 2020/101 
 
Riktlinje för biståndsbedömning inom vård och 
omsorg i Lindesbergs kommun 
 
Beslut 

Socialnämnden antar reviderad riktlinje för biståndsbedömning 
inom vård och omsorg i Lindesberg kommun. 

Ärendebeskrivning 

Riktlinjen för biståndsbedömning inom vård och omsorg i 
Lindesbergs kommun ska revideras enligt tidsplan. Riktlinjen är 
genomgången från grunden och en ny struktur har skapats i 
dokumentet med en tydligare uppdelning utifrån lagstiftning, 
norm och avgränsningar för att underlätta en samsyn i 
handläggningsprocessen.  

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta att 

Antaga reviderad Riktlinje för biståndsbedömning inom vård 
och omsorg i Lindesberg kommun. 

_____ 
 
För åtgärd: 
Patrik Borup Enhetschef E-hälsa och Myndighetsenheten 
 
För kännedom: 
Patrik Borup Enhetschef E-hälsa och Myndighetsenheten 
Socialnämnden 
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SN §102/20   Dnr: SN 2020/92 
 
Information om upphandling 
 
Beslut 

Socialnämnden tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna  

Ärendebeskrivning 

Upphandlare Magnus Nordqvist informerar nämnd om offentlig 
upphandling, samt om riktlinjer kring sociala krav i 
upphandlingsförfarandet.  

 
Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

Socialnämnden tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna  
_____ 
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SN §103/20   Dnr: SN 2020/104 
 
Utökning av socialsekreterare inom avdelning individ 
och familj, familjeenheten  
 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

• Utöka antal tjänster inom familj 
socialsekreterare/seniorhandläggare 

• Kostnad per tjänst beräknas till 670 tkr/år 
• Utökning av befintlig budget med 1,34 mkr/år 

 
Ärendebeskrivning 

Inom Familjeenheten kan man över tid se en stor ökning av 
antalet anmälningar och flera av anmälningarna gällande våld i 
familjen. Det gör att antalet inledda utredningar har ökat i 
förhållande till tidigare år. Ökningen genererar ökat behov av 
insatser iform av öppenvård och placeringar. Enheten kan även 
se att antalet ärenden som leder till LVU (Lagen Om vård av 
unga) har ökat. Faktorerna för det ökade trycket kan ses som 
flera, klimatet i samhället har hårdnat och kraven på barn och 
föräldrar förändrats. I samhället i stort med ser vi ökat våld, -
narkotikaanvändning och sämre skolresultat.  

Enheten ser att ärendena blir mer komplexa än tidigare, barnen 
och även föräldrar har en funktionsnedsättning, något som 
påverkar föräldraförmågan och därmed behovet av stöd, ökad 
psykisk ohälsa hos familjen och eller att familjen haft 
svårigheter att komma in i det svenska samhället.  

Familjeenheten har under de senaste åren och haft ett tätare 
samarbete med våra samverkansparter förskola och grundskola 
som möter barn och unga i vardagen för att synliggöra både 
anmälningsplikten men också att arbeta preventivt genom att 
socialtjänsten skall komma in i ett tidigare skede.  

I den utredning som kommunens revisorer genomfört påtalar de 
att utredningstiderna är för långa (Se bilaga 2) och trycker på att 
det är något som förvaltningen behöver se över.  
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Sammantaget har detta genererat att trycket på våra 
socialsekreterare är stort och vi kan se att flera medarbetare 
påtalar sin arbetsmiljö som både tung och påfrestande. Enheten 
arbetar kontinuerligt med att se över arbetsprocesser för att 
förenkla och effektivisera utredningsförfarandet. 

Idag har vi en ung arbetsgrupp med lite erfarenhet så vi ser 
behovet av att utöka med seniorhandläggare som kan rikta sig 
på de svårast ärenden men också vara ett stöd till övriga 
handläggare inom enheten.  

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta: 

• Utöka antal tjänster inom familj 
socialsekreterare/seniorhandläggare 

• Kostnad per tjänst beräknas till 670 tkr/år 
• Utökning av befintlig budget med 1,34 mkr/år 

_____ 
 
För åtgärd: 
Verksamhetschef Individ och Familj 
För kännedom: 
Enhetschef Familjeenheten  
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SN §104/20   Dnr: SN 2020/106 
 
Uppdrag från socialnämnd - externa placeringar 
september 2020 
 
Beslut 

Socialnämnden tackar för informationen.  

Ärendebeskrivning 

Socialnämden gav förvaltningen  i uppdrag den 17 september att 
redovisa verksamheternas externa placeringar månadsvis.  

Förslag till beslut 

Socialnämnden tackar för informationen.  

_____ 
 
För åtgärd: 
Verksamhetschef Individ och Familj och Funktionsstöd  
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SN §105/20   Dnr: SN 2020/96 
 
Granskning utredning av barn och unga enligt 
Socialtjänstlagen 
 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

• Ge verksamhetschef i uppdrag att arbeta vidare med 
rekommendationerna. 

• Uppföljning av rekommendationerna redovisas till 
Socialnämnd i mars månad 2021. 

• Skriftligt svar lämnas till Revisionen. 
 
Ärendebeskrivning 

Revisorerna  i Lindesberg kommun har granskat om 
Socialnämnden säkerställer en ändamålsenlig handläggning av 
utredningar med avseende på följsamhet till tidsgränser i 
enlighet med Socialtjästlagen. 

Utifrån den granskning som är gjord och som framkommit ger 
revisionen följande rekommendationer: 

• Utnyttja statistiken för kontroll av de tidsgränser som är 
aktuella vid utredning av ungdomsärenden, det vill säga också 
för skyddsbedömning samt för beslut att inleda/ej inleda 
utredning. 

• Se över rutiner och förutsättningar för att säkerställa att 
utredningen genomförs skyndsamt. Detta gällande 
arbetsmetodik, arbetsbelastning, kompetens och/eller stöd. 

• Säkerställa att bestämmelser enligt SoL efterlevs gällande 
rapportering till kommunens revisorer av ej verkställda beslut. 

Förvaltningen ser inga hinder att arbeta vidare med 
rekommendationerna från revisionen. Verksamhetsutvecklare 
har redan påbörjat arbetet kring verksamhetens utformning. 
Verksamheten ser idag att arbetsinsatserna ökar vilket innebär 
att det kommer kan bli nödvändigt att säkra upp med ytterligare 



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (22) 
 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2020-11-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

socialsekreterare för att möta upp behovet och på så sätt säkra 
verksamhet.  

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta: 

• Ge verksamhetschef i uppdrag att arbeta vidare med 
rekommendationerna. 

• Uppföljning av rekommendationerna redovisas till 
Socialnämnd i mars månad 2021 

• Skriftligt svar lämnas till Revisionen 
 

_____ 
 
För åtgärd: 
Verksamhetschef Individ och familj 
För kännedom: 
Enhetschef barn- och unga 
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SN §106/20   Dnr: SN 2018/50 
 
Personliga ombud 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar att: 

• Personliga ombuden blir en ordinarie verksamhet i Norra 
länsdelen från 2021-01-01. 

• Personliga ombuden finansieras till viss del av 
statsbidrag via Länsstyrelsen fördelning. För år 2020 
uppgick bidraget till 402 638 kr per årsanställd. 
Resterande kostnader fördelas mellan kommunerna via 
vedertagen fördelningsnyckel. 

• SoFints gemensamma möten blir även till ledningsgrupp 
för Personliga ombud. 

• Värdkommun för Personliga ombudsverksamheten 
fortsätter Lindesbergs kommun att vara även 2021. 

Ärendebeskrivning 
 
Nora och Lindesberg att utreda möjligheten att ha en gemensam 
organisation kring personligt ombud. Kommunerna tog ett 
gemensamt beslut att införa personliga ombud som ett projekt 
mellan 2018–2020 för att sedan permanenta verksamheten från 
2021. 

Syftet med verksamheten var att kommuner enligt 
Socialtjänstlagen har ett ansvar (5 kap 7 och 8 §§ SoL) för att 
söka upp personer med psykisk funktionsnedsättning, kartlägga 
behov samt erbjuda insatser i form av stöd och service. Det är 
också kommunens ansvar att initiera samverkan med andra 
berörda myndigheter och med organisationer. 

Projektet drog ut på tiden och verkställdes först hösten 2019, då 
hade man också tagit beslut om att Lindesbergs kommun skulle 
vara värdkommun för Personliga ombud. Alla fyra kommuner 
var med på att anställa två kvinnor med hög utbildning vilket 
gjorde att lönekostnaderna blev högre än beräknat. 

När man har personliga ombud så ska det finnas en 
ledningsgrupp med representanter från Region, Kommun, 
Försäkringskassan, Arbetsförmedling och Brukarorganisationer. 
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Verksamheten har provat att ha gemensam ledningsgrupp 
tillsammans med personliga ombuden i Örebro, på grund av 
Covid-19 har det varit svårigheter att samordna 
ledningsgruppen. Personliga ombuden har haft en gemensam 
ledningsgrupp i februari i år. 

Vid redogörelse omkring personliga ombud för SNÖL den 28 
augusti 2020 kom frågan om det är möjligt att ha en 
ledningsgrupp tillsammans med SoFint och 
samordningsförbundet och man bad om en tjänsteskrivelse 
omkring en sådan organisation tillsammans med förutsättningar 
för att permanenta Personliga ombuds verksamheten. 

 
Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

• Personliga ombuden blir en ordinarie verksamhet i Norra 
länsdelen från 2021-01-01. 

• Personliga ombuden finansieras till viss del av 
statsbidrag via Länsstyrelsen fördelning. För år 2020 
uppgick bidraget till 402 638 kr per årsanställd. 
Resterande kostnader fördelas mellan kommunerna via 
vedertagen fördelningsnyckel. 

• SoFints gemensamma möten blir även till ledningsgrupp 
för Personliga ombud. 

• Värdkommun för Personliga ombudsverksamheten 
fortsätter Lindesbergs kommun att vara även 2021. 

_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
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SN §107/20   Dnr: SN 2020/118 
 
Information om genomlysning av 
samordningsförbunden 
 
Beslut 

Socialnämnden tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

På socialnämndens sammanträde den 15 oktober 2020 
informerar förvaltningschef om Samordningsförbunden i Örebro 
län, samt om medlemmarnas genomlysning av verksamheten. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

Socialnämnden tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna. 

_____ 
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SN §108/20   Dnr: SN 2020/4 
 
Information om SoL 4 kap 1 § och BBIC 
 
Beslut 

Socialnämnden tackar för informationen och lägga den till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Tjänstepersoner från socialförvaltningen informerar 
socialnämnden om Socialtjänstlagen 4 kapitlet 1 § och Barns 
Behov i Centrum (BBIC) som är ett verksamhetssystem 
Socialtjänsten i Sverige använder sig av i utredning av barns 
sociala situation samt vid uppföljning av barnets situation då det 
finns insatser från socialtjänsten. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår socialnämnden besluta 

Tack för informationen och lägga den till handlingarna. 
 
_____ 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2020-11-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §109/20   Dnr: SN 2020/120 
 
Sammanträdestider för socialnämnden 2020 
 
Beslut 
 
Socialnämnden antar sammanträdestider för socialnämnden 
2021 och återremitterar sammanträdestider för socialnämndens 
arbetsutskott 2021. 
 
Ärendebeskrivning 

Kanslienheten har tagit fram förslag till sammanträdestider för 
år 2021 för socialnämnden och socialnämndens arbetsutskott. 

Hänsyn har tagits till Regionfullmäktige och Regionstyrelsens 
sammanträdesdagar samt sportlov, påsklov och höstlov.  

 Socialnämnden Socialnämndens 
arbetsutskott 

Jan 14 januari 7 januari 

Feb 11 februari 4 februari 

Mars 18 mars 4 mars 

Apr 15 april 1 april 

Maj 13 maj 6 maj 

Jun 17 juni 3 juni 

Jul  1 juli 

Aug 19 augusti 5 augusti 

Sep 16 september 2 september 

Okt 14 oktober 7 oktober 

Nov 18 november 11 november 

Dec 16 december 2 december 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2020-11-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Förslag till beslut 

Socialnämnden antar sammanträdestider för socialnämnden och 
socialnämndens arbetsutskott 2021.  

 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Elin Axelsson (S) föreslår att delar av ärendet som berör 
sammanträdestider för socialnämndens arbetsutskott 
återremitteras till Kanslienheten för att 
 

• Undersöka möjligheten till att lägga sammanträdestider 
för socialnämndens arbetsutskott 2021 två veckor efter 
socialnämndens sammanträden.  

 
Beslutsgång 
 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta enligt 
förvaltningens förslag till beslut om sammanträdestider för 
socialnämnden 2021 och finner att nämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 
 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta enligt Elin 
Axelssons (S) ändringsförslag om att återremittera delar av 
ärendet som berör sammanträdestider för socialnämndens 
arbetsutskott 2021 till Kanslienheten för att: 
 

• Undersöka möjligheten till att lägga sammanträdestider 
för socialnämndens arbetsutskott 2021 två veckor efter 
socialnämndens sammanträden.  

 
Och finner att förslaget godkänns 
 
_____ 
 
För åtgärd: 
Kommunkansliet. 
 
För kännedom: 
Samtliga ledamöter och ersättare i socialnämnd 
Förvaltningschef 
Verksamhetschefer 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2020-11-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ekonom SN 
Utvecklingsstrateg SN 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2020-11-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §110/20 
 
Övriga frågor 

Beslut 
 
Övriga frågor läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelades på socialnämndens sammanträde: 

Nämndens ledamöter och ersättare har inga övriga frågor. 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2020-11-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
OBS! 
 
Meddelande och delegationsbeslut 
 
För att minska risken för smittspridning av coronaviruset Covid 
-19 under pågående pandemin har Socialnämndens ordförande 
Mathz Eriksson (C) beslutat att nämndsammanträdet, onsdag 
den 11:e november ska ske på distans. Detta innebär att 
samtliga ledamöter deltar via länk. 

Då samtliga deltagare utöver presidiet deltar på distans har 
socialnämndens ledamöter inte haft möjlighet att ta del av 
nämndpärmarna med meddelande och delegationsbeslut för 
november månad 2020. Därmed har meddelande och 
delegationsbeslut för november 2020 skjutits fram till 
socialnämndens sammanträde den 10 december 2020. 
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