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§ 67

Höjning av delegationsnivå avseende tandvårdsärende där
handläggare har möjlighet att själv besluta
Beslut

Socialnämndens beslut:
Förändring av riktlinjer för tandvård antas enligt nedanstående.
Höjning av egen delegation beslutas avseende:
Akut tandvård max 35% av basbeloppet.
Bastandvård enligt tandvårdstaxan max 35%.
Enklare protetik 10 000 kr.
Ärende överstigande 3 000 kr skall genomgå granskning av förtroendetandläkare.
Tandvårdsärende kontrolleras enligt ovan av gruppchef alternativt enhetschef, att ovan
beloppsgränser har följts.
Tandvårdsärenden kontrolleras löpande genom intern kontroll.
Förändringar i riktlinjer avseende tandvård godkänns.
Yrkande

Margreth Segerstein (m) yrkar att ärende överstigande 3 000 kr skall genomgå
granskning av förtroendetandläkaren. I övrigt enligt arbetsutskottets förslag.
Proposition

Ordföranden ställer proposition dels på arbetsutskottets förslag och dels på Margreth
Segersteins (m) förslag och finner att Margreth Segersteins (m) förslag bifallet samt
arbetsutskottets förslag i övrigt bifallet.
Beskrivning av ärendet

Utredning och förslag av enhetschef Peter Hansson.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2010-01-20 § 9 beslutar:
Ärendet återremitteras.
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Forts. § 67
Yrkande

Sven-Erik Andersson (c) yrkar att ärendet återremitteras.
Omröstning

Ordföranden ställer proposition på dels om ärendet skall avgöras idag och dels på om
det skall återremitteras och finner att det skall återremitteras.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2010-05-10 § 86 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Förändring av riktlinjer för tandvård antas enligt nedanstående.
Höjning av egen delegation beslutas avseende:
Akut tandvård max 35% av basbeloppet.
Bastandvård enligt tandvårdstaxan max 35%.
Enklare protetik 10 000 kr.
Ärende överstigande 2 000 kr skall genomgå granskning av förtroendetandläkare.
Tandvårdsärende kontrolleras enligt ovan av gruppchef alternativt enhetschef, att ovan
beloppsgränser har följts.
Tandvårdsärenden kontrolleras löpande genom intern kontroll.
Förändringar i riktlinjer avseende tandvård godkänns.

_____________________
Sänt till:
Peter Hansson
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§ 68

Rutiner och riktlinjer för handläggning av ärenden som rör
våld mot närstående och barn som bevittnat våld i sin nära
relation
Beslut

Socialnämndens beslut:
Nya rutiner och riktlinjer för handläggning av ärenden som rör våld mot närstående
och barn som bevittnat våld i sin nära relation antas.
Beskrivning av ärendet

En översyn av rutiner och riktlinjer har skett då kostnaderna för placeringar på Frida
Kvinnojour ökat kraftigt. Placering på kvinnojour betraktas som ett akutboende och
kostnaden för boendet belastar ekonomiskt bistånd om inte kvinnan är självförsörjande.
Enheten på ekonomiskt bistånd har inte haft beredskap att hantera dessa ärenden
samtidigt som de haft en ökad arbetsbelastning.
De nya rutinerna innebär i korthet att familjefridssamordnare arbetar som
medhandläggare till ansvarig socialsekreterare på ekonomiskt bistånd.
Familjefridssamordnaren gör den sociala utredningen avseende bistånd till skyddat
boende samt arbetar aktivt för att kvinnan skall kunna flytta till eget boende så snart
skyddsbehovet upphört.
Familjefridssamordnaren har även fått mandat att kalla till samordningsmöten när flera
enheter är inblandade i ett ärende i syfte att förbättra underlaget för de beslut som fattas
i ärendet.
I övrigt har rutinerna förtydligats och en checklista har upprättats som skall underlätta
för handläggarna.
Rutinerna har tagits fram i ledningsgruppen i samarbete med familjefridssamordnaren.
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Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2010-05-10 § 87 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Nya rutiner och riktlinjer för handläggning av ärenden som rör våld mot närstående
och barn som bevittnat våld i sin nära relation antas.
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Sänt till:
Helén Elmqvist
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§ 69

Handlingsplan för socialnämndens arbete vid våld mot
närstående
Beslut

Socialnämndens beslut:
Handlingsplan för socialnämndens arbete vid våld mot närstående antas.
Beskrivning av ärendet

I samband med översyn av rutiner och riktlinjer har handlingsplan beträffande mål för
arbetet vid våld mot närstående tagits fram med beskrivning över hur socialnämnden
skall fullgöra sitt ansvar beträffande uppföljning, tillsyn, insatser, information och
kartläggning med mera i Hässleholms kommun.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2010-05-10 § 88 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Handlingsplan för socialnämndens arbete vid våld mot närstående antas.

_____________________
Sänt till:
Helén Elmqvist
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§ 70

Avtal med Kommunnätverket ”Kompotten”
Beslut

Socialnämndens beslut:
Avtal skrivs med Länsstyrelsen i Östergötland angående Kommunnätverket
”Kompotten”.
Beskrivning av ärendet

De flesta som utsätts för våld av närstående är kvinnor. Ibland är hotbilden ytterst
allvarlig och byte av bostadsort bedöms nödvändig och innefattar även behov av
andrahandskontrakt då kvinnorna inte har egen inkomst.
Erfarenheten är emellertid att kommuner är ytterst ovilliga att hjälpa till med att bevilja
detta bistånd till någon som inte redan bor i kommunen. Det är inte möjligt att ”tvinga”
en annan kommun ge detta bistånd. Hemkommunen kan alltså endast vädja till en
annan kommun om att hjälpa till.
De kommuner som överenskommmit att samverka i denna fråga har valt att se det som
en gemensam angelägenhet att tillgodose det ansvar som kommunen har.
Åtagandet består i det yttersta ansvar kommunen har enligt 2 kap. 2 § SoL att
tillgodose det stöd och den hjälp de som vistas i kommunen behöver samt ansvaret
enligt 5 kap. 11 § SoL att särskilt beakta behovet hos kvinnor och barn som upplevt
våld i nära relation. I denna samverkan kommer en kommun ibland att bidra med större
insatser och ibland mindre. I det stora hela bedömer vi att alla kommer att vinna på
samarbetet.
Varje medverkande kommun lovar att behandla varje ärende man åtagit sig, som om
personen redan vore kommuninnevånare och därmed får personen tillgång till resurser
i form av andrahandskontrakt inom respektive kommun.
Den överlämnande kommunen åtar sig att behålla ansvaret för det ekonomiska
biståndet överlämnandemånaden + en månad samt eventuella dubbla hyror,
flyttkostnader och hemutrustning om behovet finns.
De pågående insatserna i övrigt behålls av den överlämnande kommunen under en
övergångsperiod enligt överenskommelse i det enskilda fallet.
Därefter tar den nya kommunen över ärendet och gör en egen bedömning av behovet.
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Forts. § 70
Hittills har 13 kommuner blivit klara och ytterligare 12 kommuner är på gång.
Avsikten är att detta skall bli ett landsomfattande nätverk som skall administreras av
Länsstyrelsen i Östergötlands län.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2010-05-10 § 89 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Avtal skrivs med Länsstyrelsen i Östergötland angående Kommunnätverket
”Kompotten”.

_____________________
Sänt till:
Helén Elmqvist
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§ 71

Brottsofferjouren ansöker om verksamhetsbidrag för 2010
Beslut

Socialnämndens beslut:
Brottsofferjouren i Hässleholm, Osby och Perstorp beviljas verksamhetsbidrag med
50 000 kronor för 2010.
Beskrivning av ärendet

Brottsofferjouren ansöker för 2010 om bidrag för sin verksamhet med 1 krona per
kommuninnevånare, det vill säga 50 000 kronor. Brottsofferjouren har sin verksamhet i
Hässleholm och har samarbete med Socialförvaltningen. De beviljades för år 2009
verksamhetsbidrag med 50 000 kronor.
Ansökan och verksamhetsberättelse bifogas.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2010-05-10 § 90 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Brottsofferjouren i Hässleholm, Osby och Perstorp beviljas verksamhetsbidrag med
50 000 kronor för 2010.
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Sänt till:
Helén Elmqvist
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§ 72

Föräldraföreningen mot narkotika (FMN) ansöker om
verksamhetsbidrag för 2010
Beslut

Socialnämndens beslut:
FMN beviljas verksamhetsbidrag med 20 000 kr för 2010.
Beskrivning av ärendet

FMN har sedan ett par år tillbaka verksamhet i Hässleholm som riktar sig till anhöriga
till missbrukare i Nordöstra Skåne. FMN:s verksamhet är viktigt och ett komplement
och alternativ till det som socialförvaltningen själv erbjuder. Vi har under ett års tid
tillsammans med FMN arbetat i projektform för att utveckla vårt samarbete och
slutsatsen av detta är att vi bedömer att de fyller en viktig funktion. FMN uppfyller i
övrigt också de kriterier för att erhålla föreningsbidrag som antagits av Socialnämnden
991026. Bidrag bör utgå med 20 000 kr för 2010.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2010-05-10 § 91 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
FMN beviljas verksamhetsbidrag med 20 000 kr för 2010.

_____________________
Sänt till:
FMN
Merete Tillman
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§ 73

OCD-föreningen Ananke ansöker om föreningsbidrag för 2010
Beslut

Socialnämndens beslut:
OCD-föreningen Anankes ansökan om föreningsbidrag avslås, då de inte uppfyller
kraven för bidrag till föreningar antagna av Socialnämnden 991026.
Beskrivning av ärendet

OCD-föreningen Ananke i Östra Skåne och Blekinge söker bidrag för sin verksamhet.
Föreningen finns i Kristianstad och deras verksamhet vänder sig i första hand till
psykiatrins målgrupper. De har inte någon samverkan med Socialförvaltningen.
Föreningen uppfyller inte kraven för bidrag till föreningar antagna av Socialnämnden
991026. Undertecknad föreslår att ansökan om föreningsbidrag avslås.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2010-05-10 § 92 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
OCD-föreningen Anankes ansökan om föreningsbidrag avslås, då de inte uppfyller
kraven för bidrag till föreningar antagna av Socialnämnden 991026.

_____________________
Sänt till:
OCD-föreningen
Merete Tillman
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§ 74

Utökning av tjänst som alkohol- och drogterapeut på Lyktan
från 75% till 100%
Beslut

Socialnämndens beslut:
Tjänst som alkohol- och drogterapeut på Lyktan utökas från 75% till 100% från och
med 2010-06-01.
Utökningen finansieras via, för 2010, omfördelning av medel från kontot för
familjerådgivning och därefter via omfördelning av medel från kontot för
institutionsplaceringar inom vuxenenheten.
Beskrivning av ärendet

Vuxenenheten har utvecklat stora delar av sin verksamhet genom att omarbeta befintlig
verksamhet. 2008 gjordes Lyktans verksamhet om till ett kvalificerat
öppenvårdskoncept. Resultatet är att vi nu tar emot fler klienter än någonsin tidigare
men till en lägre totalkostnad sett till hela vuxenenheten. Vi vill fortsätta att erbjuda
människor med svåra missbruksproblem kvalificerad behandling på hemmaplan för att
vi tror på den modellen. Lyktan har 3,5 tjänster fördelade på 2 heltidstjänster och 2
tjänster omfattande 75%. Alkohol- och drogterapeutens tjänst omfattar 75% men vi ser
att mycket större behov och skulle behöva utöka tjänsten till heltid. Finansiering sker
inom förvaltningens budget, för 2010 via omfördelning av medel från
familjerådgivningen och därefter via omfördelning av medel från
institutionsplaceringar inom vuxenenheten.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2010-05-10 § 93 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Tjänst som alkohol- och drogterapeut på Lyktan utökas från 75% till 100% från och
med 2010-06-01.
Utökningen finansieras via, för 2010, omfördelning av medel från kontot för
familjerådgivning och därefter via omfördelning av medel från kontot för
institutionsplaceringar inom vuxenenheten.
_____________________
Sänt till:
Merete Tillman
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§ 75

Månadsuppföljning för Socialnämndens verksamhet per 201003-31 redovisas
Beslut

Socialnämndens beslut:
Månadsuppföljning per 2010-03-31 godkänns.
Beskrivning av ärendet

I budget 2010 är det beslutat ”att alla nämnder ska göra personal- och ekonomiskt
uppföljning av sin verksamhet enligt av kommunstyrelsen (KS) fastställd tidplan samt
omedelbart till KS anmäla överskridanden och redovisa åtgärder för att hålla tilldelad
budgetram”. Dessutom har särskilt uppdrag getts till tekniska nämnden, barn- och
utbildningsnämnden, socialnämnden och omsorgsnämnden att ”månadsvis till
kommunstyrelsen redovisa en ekonomisk uppföljning av sin verksamhet samt, vid
behov, redovisa de åtgärder nämnden vidtar för att hålla sina ekonomiska ramar”.
Månadsuppföljningar ska lämnas för februari-mars, maj, augusti samt oktober och får
utformas fritt av respektive nämnd, men tidpunkt för inlämnandet är fastställt.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2010-05-10 § 94 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Månadsuppföljning per 2010-03-31 godkänns.

_____________________
Sänt till:
Ivan Vasic
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§ 76

Månadsuppföljning för Socialnämndens verksamhet per 201004-30 redovisas
Beslut

Socialnämndens beslut:
Månadsuppföljning per 2010-04-30 godkänns.
Beskrivning av ärendet

I budget 2010 är det beslutat ”att alla nämnder ska göra personal- och ekonomisk
uppföljning av sin verksamhet enligt av kommunstyrelsen (KS) fastställd tidplan samt
omedelbart till KS anmäla överskridanden och redovisa åtgärder för att hålla tilldelad
budgetram”. Dessutom har särskilt uppdrag getts till tekniska nämnden, barn- och
utbildningsnämnden, socialnämnden och omsorgsnämnden att ”månadsvis till
kommunstyrelsen redovisa en ekonomisk uppföljning av sin verksamhet samt, vid
behov, redovisa de åtgärder nämnden ämnar vidta för att hålla sina ekonomiska
ramar”. Månadsuppföljningar ska lämnas för februari-mars, maj, augusti samt oktober
och får utformas fritt av respektive nämnd, men tidpunkt för inlämnandet är fastställt.
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Sänt till:
Ivan Vasic
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§ 77

Förslag till höjning av arvode till tolkar och priser för
tolkarbete från och med 2010-06-01
Beslut

Socialnämndens beslut:
Den föreslagna höjningen av arvode till tolkar och priser för tolkarbete godkänns att
gälla från och med 2010-06-01.
Beskrivning av ärendet

Föregående höjning gjordes 2007-06-01. Uppräkningen är på cirka 11% och motsvarar
löneutvecklingen under dessa tre år.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2010-05-10 § 95 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Den föreslagna höjningen av arvode till tolkar och priser för tolkarbete godkänns att
gälla från och med 2010-06-01.

_____________________
Sänt till:
Eva-Lis Ekström
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§ 78

Samverkansavtal mellan förvaltningen för arbetsmarknad och
kompetens och socialförvaltningen
Beslut

Socialnämndens beslut:
Det föreslagna samverkansavtalet mellan socialförvaltningen och förvaltningen för
arbetsmarknad och kompetens antas.
Beskrivning av ärendet

AK-förvaltningen och socialförvaltningen har tillsammans utarbetat ett förslag till
samverkansavtal förvaltningarna emellan. Syfte med avtalet är att säkerställa kvalitén
på samverkan förvaltningarna emellan. Ansvariga för förslaget är förvaltningscheferna
för AK-förvaltningen och socialförvaltningen, enhetscheferna för
arbetsmarknadsenheten (AME) och enheten för ekonomiskt bistånd samt utredare på
socialförvaltningen. Avtalet har även skickats på remiss i de berörda verksamheterna.
Samverkansavtalet ingår även i det uppdrag som Kommunstyrelsen har gett
socialförvaltningen och AK-förvaltningen att gemensamt utarbeta ett förslag för
mottagande vid arbetsmarknadsenheten (AME). Detta uppdrag ska avrapporteras till
KSAU senast 20 oktober 2010.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2010-05-10 § 96 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Det föreslagna samverkansavtalet mellan socialförvaltningen och förvaltningen för
arbetsmarknad och kompetens antas.

_____________________
Sänt till:
Martin Göransson
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§ 79

Ansökan om förlängd licens för prövotid av BBiC
Beslut

Socialnämndens beslut:
Ansökan om förlängd licens för prövotid av BBiC översänds till Socialstyrelsen.
Beslutet förklaras omedelbart justerat.
Beskrivning av ärendet

Socialförvaltningen har sedan augusti 2007 licensavtal för prövotid av BBiC (Barns
behov i Centrum) under två år. BBiC är en standardiserad metod för utredning av
barnärende inom socialtjänsten. Nämnden ansökte i maj 2009 om att prövo- och
implementeringstiden skulle förlängas med ytterligare 12 månader, vilket beviljades i
juni 2009. Under de senaste 12 månaderna har barn- och ungdomsenheten arbetat
vidare med att implementera BBiC, men konstaterar att behov finns att ansöka om
ytterligare en förlängning av prövo- och implementeringstiden för att säkerställa att vi
uppfyller alla de krav som ställs för att kunna teckna avtal om permanent BBiC-licens.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2010-05-10 § 97 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Ansökan om förlängd licens för prövotid av BBiC översänds till Socialstyrelsen.

_____________________
Sänt till:
Martin Göransson

Justering

RG

AW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

19 (27)

Diarienummer

2010-05-18
2010/2002 701

§ 80

Samarbetsavtal Region Skåne och Hässleholms kommun
psykiatri för vuxna
Beslut

Socialnämndens beslut:
Samarbetsavtal mellan Region Skåne och Hässleholms kommun avseende psykiatri för
vuxna godkänns.
Beskrivning av ärendet

Hässleholms kommuns social- och omsorgsförvaltningar har i samarbete med Region
Skånes förvaltningar för primärvård, psykiatri och habilitering utarbetat ett förslag till
samarbetsavtal avseende psykiatri för vuxna.
Avtalet ska användas av de anställda i respektive organisation för att klargöra ansvar
och befogenheter och hur konflikter mellan parterna ska lösas.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2010-05-10 § 98 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Samarbetsavtal mellan Region Skåne och Hässleholms kommun avseende psykiatri för
vuxna godkänns.

_____________________
Sänt till:
Region Skåne
Omsorgsförvaltningen
Bodil Sundlöf

Justering

RG

AW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

20 (27)

Diarienummer

2010-05-18
2010/2003 700

§ 81

Samarbetsavtal Region Skåne och Hässleholms kommun
psykiatri för barn och ungdomar
Beslut

Socialnämndens beslut:
Samarbetsavtal mellan Region Skåne och Hässleholms kommun avseende psykiatri för
barn och ungdomar godkänns.
Samt att uppdra åt enhetschefen för Barn- och ungdomsenheten i styrgruppen framföra
vikten att påbörja utredning av vårdbehov inom 14 dagar.
Beskrivning av ärendet

Hässleholms kommuns social-, omsorgs- och barn- och utbildningsförvaltningar har i
samarbete med Region Skånes förvaltningar för primärvård, psykiatri och habilitering
utarbetat ett förslag till samarbetsavtal avseende psykiatri för barn och ungdomar.
Avtalet ska användas av de anställda i respektive organisation för att klargöra ansvar
och befogenheter och hur konflikter mellan parterna ska lösas.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2010-05-10 § 99 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Samarbetsavtal mellan Region Skåne och Hässleholms kommun avseende psykiatri för
barn och ungdomar godkänns.

_____________________
Sänt till:
Region Skåne
Barn- och utbildningsförvaltningen
Omsorgsförvaltningen
Bodil Sundlöf

Justering

RG

AW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

21 (27)

Diarienummer

2010-05-18

§ 82

För kännedom
Beslut

Socialnämndens beslut:
Redovisningen godkänns.
Beskrivning av ärendet

Socialnämnden har tagit del av följande skrivelser/delegationsbeslut:
1. Protokollsutdrag KS 100331 § 35, Handlingsplan POSOM – godkännande
2. Protokollsutdrag KS 100331 § 45, Budgetuppföljning och tidplan
3. Protokollsutdrag KS 100331 § 46, Intern kontroll 2009 – utvärdering samt fortsatt
arbete
4. Den nya lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
5. Beslut om utbetalning avseende AVA-projekt, redovisningsperiod 2009-11
(Dnr:2009/1034 754)
6. Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd, Folkparken i Bjärnum (Dnr:2010/1196
702)
7. Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd, Ignaberga Medborgarhus
(Dnr:2010/1531 702)
8. Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd, Tyringedagarna – Partyfabriken
(Dnr:2010/1396 702)

_____________________

Justering

RG

AW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2010-05-18

§ 83

Delgivning av ej sekretessbelagda protokoll
Beslut

Socialnämndens beslut:
Redovisningen godkänns.
Beskrivning av ärendet

Socialnämnden har tagit del av följande protokoll:
1. Socialnämndens protokoll, 2010-04-20
2. Arbetsutskottets protokoll, 2010-04-28
3. Arbetsutskottets protokoll, 2010-05-10

_____________________

Justering

RG

AW

Utdraget bestyrkes

Diarienummer

22 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

23 (27)

Diarienummer

2010-05-18

§ 84

Tidningsartikel i Lokaltidningen

Leif Jannerstig (s) ställer fråga kring den artikel som var i Lokaltidningen avseende
droger i Hässleholm. Sven-Erik Andersson (c) informerar om den ökade
droganvändningen i Hässleholm och att det finns ett enormt arbete bakom det
förebyggande arbetet mot droger.

_____________________

Justering

RG

AW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

24 (27)

Diarienummer

2010-05-18

§ 85

Tidningsartikel i Norra Skåne

Leif Jannerstig (s) ställer fråga angående alkoholinspektörerna och ordförande Robin
Gustavsson redogör för att det inkommit en fråga från Hotell- och
Restaurangägarförbundet. Kommunen har att svara på denna skrivelse.

_____________________

Justering

RG

AW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

25 (27)

Diarienummer

2010-05-18

§ 86

Nattjour

Leif Jannerstig (s) ställer frågan om majoriteten står fast vid att ingen ska stå utan tak i
Hässleholm?
Ordförande Robin Gustavsson svarar att inriktningen är att ingen ska stå utan tak över
huvudet.

_____________________

Justering

RG

AW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

26 (27)

Diarienummer

2010-05-18

§ 87

Muntlig information budgetdialog Erikslund

Ekonom Ivan Vasic och förvaltningschef Bodil Sundlöf informerar socialnämnden om
dialogträffen den 11 och 12 maj 2010 på hotell Erikslund.

_____________________

Justering

RG

AW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2010-05-18

§ 88

Tack för uppvaktning

Nils-Bertil Finn (m) tackar för uppvaktningen på hans 75-årsdag.

_____________________

Justering

RG

AW

Utdraget bestyrkes

Diarienummer
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