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Närvarolista socialnämnden 

Beslutande 
Parti Namn Parti Namn 
M Per Mattsson, ordförande M Sofia Lindbom, tjänstgörande 

ersättare 
BP Carina Falck, 1:e vice ordförande C Eva Magnusson 
S Torbjörn Sköld, 2:e vice ordförande S Leif Göthed 
MP Daniel Forsberg, tjänstgörande 

ersättare 
SD Tommy Rosenberg, justerande 

SD Eva Borgelin, tjänstgörande ersättare   

Övriga närvarande (ersättare, insynsplatser, personalföreträdare 
och tjänstemän) 
Parti Namn Parti Namn 
M Ewa Lennerling, ersättare M Anne Jönsson, ersättare 
S Charlotte Persson, ersättare S Karl-Erik Evgård, ersättare 
SD Caroline Gullstrand, ersättare V Jörgen Persson, insynsplats 
     
    
Anna Borgius, socialchef, ansvarig tjänsteman 
Berit Henryson, verksamhetsstrateg, sekreterare 
Bengt Persson, budget- och redovisningschef, §§ 13-14 
Maria Danielsson, områdeschef Äldreomsorg och Hälso- och sjukvård, §§ 13-21 
Fredrik Palmgren, områdeschef, §§ 13-21 
Anita Persson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, §§ 13-21 
Joakim Thuresson, kvalitetsstrateg, §§ 13-21 
Bertil Rantoft, personalföreträdare SACO 
 
M Moderata samlingspartiet BP Barapartiet 
S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 
SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 
L Liberalerna V Vänsterpartiet 
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Sn § 13  Dnr sn 15.192 

Bokslut 2015 
Kommunförvaltningen har upprättat bokslut för 2015.  

Från Vård och omsorg föreligger ”Årsredovisning Vård och omsorg 2015” som ingår i 
bokslutet.  

Socialchefen och budget- och redovisningschefen redogör för bokslutet i sin helhet.  

Socialchefen framför att 2015 har varit ett speciellt år. Det har varit ett påtagligt fokus på 
ekonomiska frågor; tre handlingsplaner togs fram för att få budgeten i balans samt 
mottagande av ensamkommande flyktingbarn. En annan viktig fråga var förändrings- och 
utvecklingsarbetet inom LSS. Vård och omsorg fick extra uppmärksamhet som årets 
äldrekommun i PROs Äldrebarometer. Den årliga kvalitetsmätningen visar även 2015 på nöjda 
anhöriga, brukare och medarbetare.  

Budget- och redovisningschefen framför att bokslutet visar ett bra resultat jämfört med tidigare 
år.   

Områdescheferna redogör för sina respektive områden med fokus på måluppfyllelse, viktiga 
händelser 2015 och svarar på frågor.  

Specifika frågor togs fram vid socialnämnden sammanträde 2016-01-21, § 9, som också 
besvaras av Vård och omsorgs ledning vid dagens bokslutshearing:  

Fråga 1: Kostnader på fallolyckor samt antalet fall i hemmet och på särskilt boende. Svar: Fall 
och fallolyckor bland äldre är ett växande folkhälsoproblem. Anledningen är att befolkningen 
blir äldre och därmed har skörare skelett, försämrad muskulatur och balans, sämre syn, fler 
sjukdomar och ökad läkemedelsanvändning. Varje år avlider minst 1 400 personer över 65 år i 
Sverige på grund av fall.  En höftfraktur kostar samhället ca 400 tkr varav vårdkostnaden 
beräknas till 130 tkr. Kostnaden för en höftfraktur i Svedala kommun beräknas för tre veckors 
hemtjänst till ca 25 tkr. Kostnaden för en korttidsplats beräknas till 38 tkr för tre veckor.  

 

Forts  
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Forts 
Sn § 13 

Under 2015 har det rapporterats 825 fall i kommunen. I ordinärt boende inträffade 450 fall och 
375 fall i särskilt boende. Totalt rapporterades 11 frakturer. Av 825 fall var det 571 som inte 
orsakade någon skada alls. Andra skador som rapporterades var sårskador, mjukdelsskador 
och blåmärken.  

Förebyggande arbete genomförs sammanfattningsvis enligt följande: 

- Registrering i kvalitetsregistret Senior alert. Riskbedömningar för fall, sår och nutrition 
görs på alla som flyttar in på särskilt boende samt de vårdtagare i ordinärt boende som 
har insatser tre eller mer tillfällen per dygn samt på de vårdtagare som har behov. 

- Rutin finns för fallförebyggande insatser både i ordinärt och särskilt boende.  Dels en 
fallriskvärdering och dels en fallriskutredning om behov finns.  

- Åtgärder som görs vid fallrisk är exempelvis ordination av höftskyddsbyxor, rörelselarm 
balansträning och hjälpmedel. En annan åtgärd är läkemedelsgenomgång av ansvarig 
läkare samt hembesök av teamet för att följa upp riskerna i hemmet. Om vårdtagarer 
samtycker finns begränsningsåtgärder som sänggrindar och rörelselarm. 

Vid inträffat fall erbjuds en fallriskutredning av teamet som görs i hemmet. Vid upprepade fall 
planeras en fallkonferens där teamet, vårdtagare och anhöriga bjuds in. 

Fråga 2: Varför går socialnämnden med underskott? Svar: Områden som har ekonomisk 
obalans är färdtjänst, hälso- och sjukvård/tekniska hjälpmedel, personlig assistans, 
korttidsvistelse/korttidstillsyn samt externa placeringar LSS enligt socialnämndens bokslut för 
2015.  
 
Fråga 3: Vilka behov finns inom Vård och omsorg i framtiden? Svar: Frågeställningen kommer 
att klargöras vid framtagandet av ny vård och omsorgsplan.  
 
Fråga 4: Hur länge är brukaren på ett särskilt boende i genomsnitt 2015? Svar: Genomsnittlig 
tid är 246 dagar (motsvarande cirka 8 månader). År 2013 var det 255 dagar. 
  
Fråga 5: Lämna en redogörelse avseende ekonomin för verksamheten ensamkommande 
flyktingbarn. Hur ser framtida ekonomi ut? Svar: Den framtida ekonomin för verksamheten är 
svårberäknad för innevarande år. Finansiering sker via ersättning från Migrationsverket 
omfattande årlig ersättning och olika återsökningsbara ersättningar.     
 
 
 
 
 
Forts 
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Forts 
Sn § 13 

Fråga 6: Hur många platser för ensamkommande flyktingbarn har Svedala kommun? Hur 
många platser är belagda? Vilka ekonomiska konsekvenser innebär platser som inte är 
belagda? Svar: Det finns 16 platser på integrationsboende Erlandsdal, 20 platser på 
transitboende Svea och det kommer att finnas 20 platser på det nya boendet. 
Samtliga platser är belagda på Erlandsdal, 13 stycken på Svea. Det nya har inte öppnat ännu. 
De ekonomiska konsekvenserna om platserna inte är belagda är beroende på överens-
kommelse.   

 
Fråga 7: Redogör för begrepp och termer inom verksamheten ensamkommande barn. Svar: 
Separat svar som biläggs protokollet.  
 
Fråga 8: Vad innebär det när kommunen har ett avtal med Migrationsverket om mottagande 
av ensamkommande barn jämfört med när kommunen inte har något avtal? Svar: Migra-
tionsverket betalar ut en årlig ersättning på 500 tkr till de kommuner som har en 
överenskommelse om mottagande av asylsökande ensamkommande barn. Ersättningen ska 
bidra till att underlätta för kommunen att ta emot barnen och att hålla en god kvalitet på 
mottagandet. Har kommunen dessutom en överenskommelse om att ha boendeplatser för 
asylsökande barn betalas en ersättning ut på 1 600 kronor per dygn för varje plats. Detta ska 
täcka kostnader för boendeplatserna såsom personal, kost, logi och omvårdnad. Därutöver 
kan kommunen ansöka om ytterligare ersättning på 300 kronor per dygn för varje belagd plats.  
Det innebär att ersättning för tomma platser inom överenskommelse kan återsökas om 1 600 
kronor per dygn.  

Överenskommelsen kan även styra ålder och kön avseende de barn som anvisas till 
kommunen. 

Fråga 9: Förklara när kommunens ansvar upphör för det ensamkommande barnet. Svar: Vid 
18 år görs en särskild prövning. Senast vid 21 år upphör ansvaret.   
 
Fråga 10: Är det fler korta resor inom färdtjänsten jämfört med tidigare år? Om det är så, vad 
beror det på? Svar: Ja. En översyn av färdtjänsten i sin helhet är initierad och kommer att 
presenteras under 2016,   
 
Fråga 11: Hur ligger vi till lönemässigt sett till olika yrkeskategorier? Svar: Personalchefen 
kommer att bjudas in 2016 för information.  

Socialnämnden beslutar 
att till kommunfullmäktige överlämna det föreliggande bokslutet. 

__________ 
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Sn § 14  Dnr 15.192 

Begäran om överföring av investeringsmedel från 2015 till 
2016 
Med anledning av att vissa investeringsprojekt inte har avslutats under 2015 föreligger 
begäran från ekonomienheten om överföring av investeringsmedel motsvarande 50 tkr till 
2016 års investeringsbudget.   

Socialnämnden beslutar 
att föreslå kommunfullmäktige att överföra investeringsmedel om 50 tkr från 2015 till 2016 års 
investeringsbudget för att färdigställa pågående investeringsprojekt.  

__________ 
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Sn  § 15  Dnr sn 15.259 

Yttrande över förslag till ändrat reglemente för 
socialnämnden 
Kanslienheten har i skrivelse framlagt förslag till ändrat reglemente för bygg- och miljö-
nämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, teknisk nämnd, utbildningsnämnden    
samt valnämnden. 

Sveriges kommuner och landsting har i cirkulär 14:58, som ankom till kommunen i januari 
2015, redovisat ett nytt förslag till reglemente för styrelen och övriga nämnder. 

Kommunstyrelsen och övriga nämnders gällande reglemente bygger i stora delar på det 
tidigare förslaget från Sveriges kommuner och landsting med anpassning till lokala 
förhållanden. 

Kommunfullmäktige har 2015-11-11, § 149, antagit ändrat reglemente för kommunstyrelsen. 

Nästa steg är att ändra reglementena för övriga nämnder så att reglementena får en enhetlig 
utformning när det gäller nämndernas arbetsformer. 

De föreliggande förslagen till reglemente för övriga nämnder innebär i huvudsak att avsnittet 
om nämndernas arbetsformer blir gemensamt i nämndreglementena. Dessutom har vissa 
ändringar och tillägg gjorts, vilket redovists i kanslienhetens skrivelse, daterad 2015-11-30. 

Kommunstyrelsen beslutade 2015-12-21 att med tillstyrkan översända förslaget till reglemente 
till bygg- och miljönämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, teknisk nämnd, 
utbildningsnämnden samt valnämnden för yttrande senast 2016-02-26. 

Det föreligger förslag till reglemente för socialnämnden.  

Socialnämnden beslutar 
att ställa sig bakom förslaget till reglemente för socialnämnden, samt  

att översända detsamma till kommunstyrelsen. 

__________ 
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Sn § 16  Dnr sn 16.33 

Förslag till delegationsförteckning för socialnämnden  
Det föreligger förslag till ny delegationsförteckning för socialnämnden huvudsakligen med 
anledning av den nya enheten Arbete och integration.  

Socialnämnden beslutar 
att anta föreliggande förslag till delegationsförteckning för socialnämnden, att gälla från och 
med 2016-03-01.  

__________ 
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Sn § 17  Dnr sn 15.17 

Redovisning av verksamhet med personligt ombud 2015 
Det föreligger redovisning av verksamhet med personligt ombud för verksamhetsår 2015 till 
Länsstyrelsen Skåne. Behörig nämnd som har ansvar för socialtjänstverksamheten ska 
besluta om godkännande av redovisningen. 

I redovisningen framgår följande: 

- Tjänsten omfattar 1,0 årsarbetare. 
- Personligt ombud har deltagit i nätverk, föreläsningar och konferenser.  
- 29 klienter kom till verksamheten 2015.  
- Antalet klienter fördelat på kön och åldersgrupper. 
- Uppgifter om nya klienter och klienter som avslutades.  
- Uppgifter om vilka är de vanligaste kontaktorsakerna såsom ekonomi, bostad, bryta 

isolering och stöd i kontakt med myndighet.    
- Faktauppgifter avseende organisation, ledning och samverkan. 
- Förbättringsområden; vilka brister finns idag? 

När ansvarig nämnd har fått del av redogörelsen och tagit ställning till ansökan, § 18, 
ska Länsstyrelsen få del av nämndens protokoll.  

Socialnämnden beslutar 
att godkänna redovisningen av verksamheten med personligt ombud 2015.  

__________ 
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Sn § 18  Dnr sn 16.25 

Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personligt 
ombud 2016 
Det föreligger ansökan om statsbidrag för verksamheten med personligt ombud för 2016. 
Ansökan omfattar 1,0 årsarbetare och statsbidrag utgår med 302 400 kronor per år för en 
heltidstjänst.  

Uppgifter i ansökan avser de kriterier och förutsättningar för statsbidrag till verksamheter med 
personliga ombud som anges i SFS 2013:522. Länsstyrelsen beslutar och betalar ut stats-
bidrag till en kommun utifrån bestämmelserna i SFS 2013:522 §§ 2-6 och § 8. 

En kommun svarar inom ramen för socialtjänsten för verksamheten med personligt ombud. 
Ansökan omfattar uppgifter om hur verksamheten ska organiseras och vilka förutsättningar 
som ombudet kommer att få i sitt arbete. 

Socialnämnden beslutar 
att ställa sig bakom ansökan om statsbidrag med 302 400 kronor för 2016 för en heltidstjänst 
personligt ombud hos Länsstyrelsen Skåne.   

__________ 
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Sn § 19         Dnr sn 16.14   

Svar på fråga om arbetskläder 
Leif Göthed, S, frågade vid socialnämndens sammanträde 2016-01-21, § 11, om arbetskläder 
inom Vård och omsorg, huruvida det tillhandahålls ombyten samt om det finns tvättmöjligheter 
på arbetsplatsen. 

Socialnämnden beslutade att socialchefen svarar på de uppkomna frågorna om arbetskläder 
inklusive ytterkläder samt redogör för eventuella kostnader att tillhandahålla ett större utbud av 
arbetskläder vid socialnämndens sammanträde 2016-02-18.  

Det föreligger skrivelse med svar på frågan om arbetskläder.  

Frågeställaren är nöjd med svaret.  

Socialnämnden kommer att följa frågan framöver.  

Socialnämnden beslutar 
att notera informationen till protokollet. 

__________ 
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Sn § 20  Dnr sn 15.146  

Återrapportering av stimulansmedel för ökad bemanning 
inom äldreomsorgen för 2015 
Regeringen beslutade i juni 2015 om stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreom-
sorgen. Satsningens omfattning var en miljard 2015 och kommer att vara två miljarder per år 
2016-2018. Fördelningsnyckeln baseras på standardkostnaden för äldreomsorg i det 
kommunala utjämningssystemet.  

För Svedala kommun var satsningen 1,5 miljoner 2015 och kommer att vara 3 miljoner per år 
2016-2018. 

Information om satsningen för ökad bemanning inom äldreomsorgen finns i ”Socialnämndens 
yttrande avseende preliminära budgetramar 2016-2018”, daterad 2015-09-02, som behand-
lades vid socialnämndens sammanträde 2015-09-10, § 85. Information om stimulansmedlen 
lämnades även vid socialnämndens sammanträde 2015-09-10, § 87. 

Svedala kommun rekvirerade 1 488 723 kronor av Socialstyrelsen för 2015. Kommuner som 
har tagit emot stimulansmedel för 2015, har senast 2016-02-08 återrapporterat till Social-
styrelsen hur pengarna har använts genom att besvara ett webbformulär. 

Det föreligger Svedala kommuns ”Återrapportering av stimulansmedel för ökad bemanning 
inom äldreomsorgen 2015”, motsvarande 1 404 000 kronor, daterad 2016-02-03.  

Socialnämnden beslutar 
att godkänna återrapporteringen av stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 
för 2015.  

__________ 
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Sn § 21  Dnr sn 15.146 

Stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 
för 2016 
Regeringen beslutade i juni 2015 om stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreom-
sorgen. Satsningens omfattning var en miljard 2015 och kommer att vara två miljarder per år 
2016-2018. Fördelningsnyckeln baseras på standardkostnaden för äldreomsorg i det 
kommunala utjämningssystemet.  

Redovisningsskyldighet om hur medlen används finns gentemot Socialstyrelsen.  

Svedala kommun har erhållit stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen med   
3 miljoner kronor per år 2016-2018.  

Syftet är att skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilde inom äldreomsorgen. Svedala 
kommun har i egenskap för sin verksamhet rekvirerat stimulansmedel enligt fördelningsnyckel 
för innevarande år. 

Kartläggning har gjorts inom Vård och omsorg var behovet av ökad bemanning finns.  
Förslag till beslut är att stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2016 
disponeras enligt följande: 
 

- Hemtjänst: 2,0 årsarbetare fördelat på de olika hemtjänstgrupperna (ökad 
sysselsättningsgrad för befintliga undersköterskor). 

- Holmagården: 1,75 årsarbetare (aktivitetshandledare, ökat aktivitetsutbud). 
- Toftaängen: 0,75 årsarbetare (aktivitetshandledare, ökat aktivitetsutbud). 
- Stella: 1 årsarbetare (aktivitetshandledare, ökat aktivitetsutbud). 
- Solgården: 2,25 årsarbetare (förstärkning av undersköterskor kvällstid och ökat 

aktivitetsutbud). 
- Rehabilitering: 0,75 årsarbetare (kvalitetsregister). 

Socialnämnden beslutar 
att godkänna föreliggande förslag till hur stimulansmedlen för ökad bemanning inom 
äldreomsorgen 2016 ska användas. 

__________ 
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Sn § 22 

Vård och omsorg informerar 
- Ny organisation Arbete och integration från 2016-03-01. Det nyinrättade utskottet har 

sitt första sammanträde 2016-03-09.  
 

- Konferenser och kurser under våren 2016. Kontakt tas med nämndens ordförande om 
tider och anmälan: Framtidens äldrevård, Ribbingska Minnesfonden, konferens Arbete 
och integration, SKL samt Äldrebodag – Hur ser seniorers boende ut om 15 år, SPF 
Seniorerna Skånedistriktet.     
 

- Preliminär planering av teman för socialnämnden 2016 (specifik information kommer 
att finnas i kallelse inför respektive sammanträdesdatum):  

o 2016-03-17. Uppföljning av mål inom Individ och familjeomsorg, barns upp-
levelse av kontakten med socialtjänsten. Socialsekreterare redogör för 
resultatet. 

o 2016-04-21. Personligt ombud (PO) informerar om sitt uppdrag. 
o 2016-05-19. Information om särskilt boende. 
o 2016-06-09. Rundvandring på Toftaängen inklusive utbyggnad. 
o 2016-09-22. Information om hemtjänsten. 
o 2016-10-20. Förändringsarbetet inom LSS. Presentation och redovisning av 

förändringsarbetet inom LSS. 
o 2016-11-17. Besök på den dagliga verksamheten LSS (dagcenter).  

Personalchefen informerar om lönekartläggning för yrkeskategorier. 
 

- Inför höstens kontaktpolitikerverksamhet. Översyn av planeringen och presentation av 
förslag till korrigeringar av exempelvis rapportering, gruppindelning och besök kommer 
att göras. 
 

- Ekonomienheten tar fram beslutsunderlag avseende fördelning av de statliga medel 
som Svedala kommun har tilldelats för mottagande av flyktingar. Förslaget kommer att 
vara finansiering om utökning av resurser på lednings- och handläggarnivå. 

Socialnämnde beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

__________ 
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Sn § 23   

Delegerade ärende 
Socialnämnden har delegerat viss beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt 
socialnämndens delegationsförteckning, antagen av socialnämnden 2015-03-05 sn § 25 (ffs 
4:09). 

Anmälan av följande delegationsbeslut till socialnämnden 2016-02-18: Delegerade ärenden 
enligt listor sidnr 64-98 för perioden 2016-01-12– 2016-02-10.  

Delegerade ärenden för perioden finns tillgängliga vid sammanträdet.    

Socialnämnden beslutar 
att lägga delegationsbeslut sidnr 64- 98 för perioden 2016-01-12– 2016-02-10 till 
handlingarna.   

__________ 
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Sn § 24   

Skrivelser och meddelande  
Kommunfullmäktige 

- Kf § 5, ks § 291 Rapportering av ej verkställda beslut inom LSS och SoL 
 

Kommunstyrelsen 
- Ks § 3 Behov av platser för ensamkommande barn 2106 
- Ks § 8 Val av utskott för arbetsmarknad och integration 

  

Socialstyrelsen 
- Stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen, 2016-01-22, sn15.146 
- Statsbidrag till kommuner och landsting om homosexuellas, bisexuellas och 

transpersoners situation, 2016-01-22, sn 16.16 
- Stimulansmedel för kunskapssatsning för baspersonal i äldre- och funktionshinder-

omsorgen, 2016-02-04, sn 16.30 
- Ökad trygghet med ökad kunskap – utbildningspaket om våld mot äldre från 

Socialstyrelsen 
- SOSFS 2015:10 Basala hygien i vård och omsorg 

 
Sveriges Kommuner och Landsting 

- Arbete och integration – ett nyhetsbrev om arbetsmarknad, integration och ekonomiskt 
bistånd, februari 2016 
 

Regeringskansliet 
- Utlysning av bidrag för utveckling av kommunal verksamhet för romsk inkludering 

Ku2016/00159/DISK 

 
Folkhälsomyndigheten 

- Inbjudan – Nu är det dags att anmäla kommunens deltagande till Svenska HALT 2016 

 
SPF Seniorerna Skånedistriktet 

- Äldrebodag – Hur ser seniorers boende ut om 15 år? 

 
Socialförvaltningen familjerådgivningen Lund 

- Samtalsavgift för familjerådgivningen år 2016 
- 2015 års samtalsavgifter för Familjerådgivningen 

Forts 



17(18) 

SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2016-02-18 
 
 

     

Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 
 
 

Forts 
Sn § 24 
 
Ribbingska Minnesfonden 

- Inbjudan från Ribbingska Minnesfonden – Framtidens Äldrevård 

Socialnämnden beslutar 
att lägga skrivelser och meddelanden till handlingarna. 

__________  
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Sn § 25   

Övrig fråga om Silviasjuksköterska 
Carolin Gullstrand (SD) frågar om Svedala kommun har någon Silviasjuksköterska. Svar: 
Socialchefen svarar att kommunens demenssjuksköterska blev klar med utbildningen till 
Silviasjuksköterska för tre år sedan (2013). Utbildningen i demensvård är förlagd till 
Silviahemmet i Stockholm och utgår ifrån den palliativa vårdfilosofon.  

Svedala kommuns demenssjuksköterska tillika Silviasjuksköterska arbetar bland annat med 
stöd till anhöriga och utbildning/handledning inom äldreomsorgen.  

För närvarande finns inga planer på att ytterligare utbilda fler Silviasjuksköterskor eller 
Silviasyster (utbildning för undersköterskor).  

Frågeställaren är nöjd med svaret.  

Socialnämnden beslutar 
att notera informationen till protokollet. 

__________ 

 


	Sn sid 1 2016-02-18
	Anslagsbevis

	Socialnämndens protokoll 2016-02-18
	Närvarolista socialnämnden
	Beslutande
	Övriga närvarande (ersättare, insynsplatser, personalföreträdare och tjänstemän)

	Bokslut 2015
	Socialnämnden beslutar

	Begäran om överföring av investeringsmedel från 2015 till 2016
	Socialnämnden beslutar

	Yttrande över förslag till ändrat reglemente för socialnämnden
	Socialnämnden beslutar

	Förslag till delegationsförteckning för socialnämnden
	Socialnämnden beslutar

	Redovisning av verksamhet med personligt ombud 2015
	Socialnämnden beslutar

	Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud 2016
	Socialnämnden beslutar

	Svar på fråga om arbetskläder
	Socialnämnden beslutar

	Återrapportering av stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen för 2015
	Socialnämnden beslutar

	Stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen för 2016
	Socialnämnden beslutar

	Vård och omsorg informerar
	Socialnämnde beslutar

	Delegerade ärende
	Socialnämnden beslutar

	Skrivelser och meddelande
	Socialnämnden beslutar

	Övrig fråga om Silviasjuksköterska
	Socialnämnden beslutar



