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SN § 124

Val av justerare
Socialnämnden beslutar att jämte ordföranden (M) utse Gullvi Johansson (S)
att justera protokollet.
_______
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SN § 125

Fastställande av föredragningslista
Beslut
Socialnämnden godkänner föredragningslistan.
Ärendet
Föreligger förslag till föredragningslista.
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner föredragningslistan.
____________
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SN 2011/0004

Budgetuppföljning november
Beslut
Socialnämnden mottar informationen
Ärendet
Stadskontoret har begärt ekonomirapport med senaste inlämningsdatum 5/12.
Prognosen för perioden sätts till –4 200 tkr.
Prognosen baseras på avdelningarnas kunskap om verksamheten. Bedömning
görs dels utifrån nuläge och dels utifrån beräknad volymförändring under året.
Bou (barn- och ungdomsavdelningen) – 3 500 (-2800 tkr)
Familjehem beräknas nu kosta ca 1 400 tkr över budget. Övriga placeringar
inom familjehemsverksamheten som jourhem och externt placerade kostar ca 3
000 tkr över budget. HVB beräknar ett överskott på ca 600 tkr. Inom
myndighetsutövning och övrigt inom avdelningen beräknas ca 300 tkr i
överskott genom diverse olika besparingar, ffa genom vakanshållningar.
Bep (avdelningen för beroende och psykiskt funktionshindrade) – 4 000 (4200)
Även här är det uteslutande externplaceringar som står för underskottet, och då
framför allt kostnader för placeringar enligt LVM och SoL. Fler placeringar än
väntat samt svårigheter att avsluta i beräknad tid på flertalet befintliga. Totalt
underskott på externa placeringar beräknas nu till 6 900 tkr. I övrigt beräknas
effektiviseringar, vakanshållningar samt något högre intäkter än budgeterat ge
ett överskott på ca 2 900 tkr.
Bok (avdelningen för boende och korttid) -300 (0) tkr
Avdelningen sänker prognosen en aning. Förklaringen till detta är extrainsatser
inom boendena på grund av ett antal boende som är och har varit sjuka.
Avdelningen har under året gjort förnyad översyn av scheman på boendena,
Kostnad om ca 1700 tkr för en obudgeterad externplacerad brukare har tidigare
antagits att klaras av inom ram.
Sos (avdelningen för stöd och service) -2 700 (-1500) tkr
En obudgeterad placering beräknas nu kosta 900 tkr, vilket är lägre än tidigare
eftersom Psykiatrin och UAF tar delar av kostnaden. Personlig assistans har
minskat antal ärenden under året, trots detta beräknas nu ett underskott på ca 1
000 tkr. Förklaringen till detta är dels att vissa ärenden har förlorat rätten till
statsfinansierad (försäkringskassan) assistans och istället dyker upp i
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verksamheten med andra insatser med kommunal kostnad som följd, dels att
intäkten från Försäkringskassan i flera av de avslutade fallen har varit högre än
kostnaden för utförandet. Dessutom beräknas kostnader på ca 350 tkr över
budget för övertalig personal.
I övrigt underskott på boendestöd samt administration.
Stab/nämnd/förvaltningsövergripande 6 300 (6 500) tkr
Prognoserna från avdelningarna inom verksamheten visar således fortfarande
ett ansträngt läge för förvaltningen. Förvaltningen har löpande arbetat aktivt
med att reducera underskotten på placeringar i första hand genom besparingar
inom respektive avdelningar. Det har handlat om vakanshållningar och att
spara in på utbildningar och handledning. Dessutom har verksamheten hållit
igen på ett större egenfinansierat driftsprojekt. I dagsläget har verksamheten ett
beräknat underskott på externplaceringar inom IFO på ca 10 700 kkr.
Därutöver finns det ett par obudgeterade externa ärenden inom
handikappomsorgen som tillsammans kostar ca 2 500 kkr.
Personlig assistans har haft en osedvanlig turbulens sista halvåret. 15 brukare
(25 %) har under hösten försvunnit ur den kommunala assistansen. 5 har
avlidit, 5 har förlorat rätten till assistans och 5 har valt privata utförare. De
ekonomiska konsekvenserna av detta har inte gått att förutse förrän senare
delen av året. På sikt blir det samhällsekonomiskt billigare med färre brukare,
men initialt blir det en fördyring för kommunen.
Ärendets beredning
Prognosen är utarbetad av förvaltningens enhets- och avdelningschefer i
samråd med förvaltningens ledningsgrupp.
Förslag till beslut
Socialnämnden mottar informationen
Beslutsgång
Socialnämnden beslutar enligt förslag
____________
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SN 2011/0002

Socialnämndens framställan om tilläggsanslag
Beslut
Socialnämnden beslutar att lämna framställan till kommunfullmäktige om
tilläggsanslag 2012 motsvarande 9 500 000 kr/år.
Ärendet
Socialnämndens rörliga kostnader för externa placeringar (främst LVM och
Familjehem) har kraftigt ökat 2011 och kommer att fortsätta öka 2012.
Socialnämnden har varit tvungen att använda såväl nytillkomna medel för
volymökningar som interna besparingar för att kunna lägga budget 2012 i
balans. Vid sista budgetuppföljningen december 2011 framgick att det inte
räcker, sannolikt behövs ytterligare besparingar i början av 2012.
De satsningar som tidigare aviserats för att kompensera volymökningar samt
ett angeläget arbete med att kvalitetssäkra myndighetsutövningen fick därmed
strykas.
Nämnden beslöt vid sammanträdet 2011-11-24 att fastställa internbudget men
samtidigt lämna en framställan om tilläggsanslag.
Vid sammanträdet beskrevs behoven som lyftes i Verksamhetsförändringar
2012-2014 som inte kunnat lösas i budgetarbetet samt en beskrivning av
förvaltningens ekonomiska läge. Sammanfattningsvis:
·
Socialförvaltningen har stor andel rörliga kostnader, där få
individuella beslut, kan få stora ekonomiska effekter. Det är därmed svårt att
göra såväl prognoser som att hitta en korrekt nivå på internbudget.
·
Socialförvaltningen har, i jämförelse, låga kostnader och har
genomfört ett internt omfördelningsarbete. Det finns inte utrymme för att
pressa de externa kostnaderna och möjligheterna att internt omfördela är redan
prövade.
Kommunfullmäktige fastställde en ramökning inför 2012 för att kompensera
för volymökning motsvarande 6 000 000 kr.
Inledningsvis i förvaltningens interbudgetarbete arbetade man således med
hypotesen att använda dessa medel till att lägga budget för externa placeringar i
balans samt förstärka bemanningen inom främst Barn- och
ungdomsavdelningen.
Successivt under året har det blivit allt mer uppenbart att ramförstärkningen
skulle komma att gå åt till att lägga budget för externkostnader i balans och att
inga nysatsningar kunde göras. I sista prognoserna för året framgick dessutom
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att det inte skulle räcka med ens alla nytillkomna medel utan det ser i dagsläget
ut som externplaceringarna är underbudgeterade med ca 2 000 000 kr.
Socialförvaltningen har förutom den fasta verksamheten några rörliga
kostnader som är svåra att påverka och som får stor ekonomisk effekt bara på
några få ärenden.
De rörliga kostnaderna gäller:
·
Personlig assistans
·
Externa placeringar för missbrukare. Dels de som placeras enligt
LVM Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall på statens
institutioner men även personer som får bistånd enligt SoL på behandlingshem.
·
Externa placeringar för personer med psykiska funktionshinder.
·
Barn och ungdomar som placeras i familjehem pga att de inte kan
bo hemma hos sina föräldrar.
·
Barn och ungdomar som placeras enligt LVU Lag (1990:52) med
särskilda bestämmelser om vård av unga på statens HVB institutioner.
Förvaltningen har arbetat målmedvetet med att bygga upp pålitliga rutiner för
ekonomiska prognoser och strukturerad internbudget för dessa insatser.
För personlig assistans och ungdomar placerade på HVB har kostnadsökningen
saktat in och budget 2012 har inte inneburit några ökningar.
För familjehem, externa missbruks och psykiatriplaceringar så har dock antalet
ärenden 2011 kraftigt överstigit beräkningarna och bedömningen inför 2012 är
att dessa insatser fortsätter öka. Dessa poster orsakar underskott i år 2011 och
behöver substantiella budgettillskott 2012.
Förvaltningens internbudgetarbete har inneburit att ramtillskotten som tidigare
nämnts gått till att täcka dessa budgetposter. Detta har dock inte varit
tillräckligt. Förvaltningen har internt dessutom omfördelat ytterligare 4 000
000 kr ( efter decembers prognos ser det ut som ytterligare 2 000 000 kr
behöver sparas in för att klara budget för externplaceringar). I
internbudgetarbetet har ambitionen varit att lägga en budget i balans som skall
vara realistisk. Inga nysatsningar har kunnat göras och det har även behövts
göras interna omprioriteringar vilket lett till minskade ambitioner i några av
förvaltningens verksamheter.
Enligt standardkostnad kunde ett tilläggsanslag motsvarande 15 000 000 kr
kunna anses rättfärdigat. Vi är dock medveten om att exempelvis våra
förhållandevis låga externplaceringar på HVB för ungdomar är rimliga. Det bör
därför i jämförelsevis undantas. Vi kan samtidigt se kommunernas kommande
ekonomiska manöverutrymme som begränsat. Det är vår bedömning att det
som realistiskt kan tillkomma är lägre än 15 miljoner kr.
Som nämnts tidigare så är ambitionen för de externa kostnaderna att de ska
vara budgeterade på en realistisk nivå och förvaltningen har i och med de
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åtgärder som genomförts inget utrymma att öka bemanning för att hantera
ökningen av antal ärenden.
Ett tillägsanslag bedöms behövas inför 2012.
I första hand så är det för att kunna säkerställa en inriktning som angavs i
Verksamhetsförändringar 2012 men som inte kunnat genomföras pga de ökade
externkostnaderna. Nämligen:
·
En kvalitetssäkrad myndighetsutövning och förbättrad arbetsmiljö
för socialsekreterare.
·
Det behövs även prioriteras resurser för att bryta ökningen av barn
som placeras i familjehem och förstärkning av övriga delar av öppenvården.
En bedömning baserad på årets resultat samt beräknad volymökning 2012 har
visat på behov av budgettillskott för att täcka rörliga kostnader på 12 000 000
kr. Detta har som tidigare nämnts finansierats genom att hela ramökningen för
volymökningar på 6 000 000 samt interna besparingar motsvarande 4 000 000
kr lagts på budget för externkostnader. I nuläget ser det ut som ytterligare 2
000 000 kr behöver skjutas till (baserat på december månads prognos). Det
finns inte utrymme för att pressa de externa kostnaderna och möjligheterna att
internt omfördela är redan prövade.
Förvaltningen bedömer att följande tillskott är ytterst angelägna för att
verksamheten skall upprätthålla de grundläggande verksamheterna för
socialtjänsten.
• 2 000 000 Externa kostnader ( Missbruk, psykiatri och Familjehem)
• 2 500 000 Förstärka myndighetsutövningen baserat på volymökning
• 2 000 000 Kvalitetssäkra myndighetsutövning (inkl jurist)
• 3 000 000 Förstärk öppenvård för att bryta ökning av familjehem och
möta volymökning
Konsekvenserna av de begärda extraresurserna är att säkra det arbete som
bedöms som ytterst angeläget.
Ärendets beredning
Socialnämnden beslöt 2011-11-24 (SN § 115) ”Socialnämnden beslutar att på
kommande nämndssammanträde fastställa begäran till kommunstyrelsen om
tilläggsanslag för att täcka volymförändringar.”
Ärendet har beretts av förvaltningschef, verksamhetsutvecklare och
ekonomiansvarig utifrån nämndens beslut 2011-11-24.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att lämna framställan till kommunfullmäktige om
tilläggsanslag 2012 motsvarande 9 500 000 kr/år.
Beslutsgång
Socialnämnden beslutar enligt förslag
____________
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SN 2010/0466

Förstudie Kriscentrum
Beslut
Socialnämnden tar del av redovisad förstudie och beslutar att ej
konkurrensutsätta verksamheten.
Ärendet
Förstudie har gjorts utifrån nämndens konkurrensutsättningsplanen. Förstudien
resulterade i att förvaltningen inte förordar konkurrensutsättning baserat på
följande:
·
Under arbetets gång med såväl utvärderings- som
förstudieuppdrag, har det blivit tydligt att nuvarande verksamhet har ett så
omfattande och komplext uppdrag att det är mycket svårt att få en tydlig bild
av vad som ingår i uppdraget, hur målgruppen ser ut och i förlängningen vad
man kan erbjuda för insatser. Detta har blivit tydligt vid de intervjuer med
interna samverkanspartners som gjorts. ( se bilaga utvärdering).
·
Efter den inventering som gjorts av aktuella utförare inom
kunskapsområdet bedöms det idag inte finnas en verksamhet som skulle kunna
driva Kriscentrum i dess nuvarande form med alla de beståndsdelar som finns i
det aktuella uppdraget.
·
Kriscentrums uppdrag är så omfattande och har så många olika
inslag som går in i varandra, att det är mycket svårt att prissätta de olika
delarna av verksamheten. Ett omfattande arbete skulle behöva göras för att
kunna urskilja tidsåtgången för de olika deluppdragen.
·
Idag saknas effektutvärdering av de insatser som erbjuds
besökarna, vilket omöjliggör specificering av kvalitetskrav sett ur ett
kundperspektiv.
Den samlade bedömningen som görs med hänvisning till ovanstående punkter
är att Kriscentrum i dess nuvarande form och uppdrag inte är lämpligt att
upphandla.
Ärendets beredning
För att förtydliga utvärderingsuppdraget och dess syfte har nedanstående text
lagts till i förstudien under avsnittet beskrivning av Kriscentrums verksamhet
under utvärdering av verksamheten.
Justerandes sign
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Vid ett möte med Kommunstyrelsen gällande måluppfyllelse den 23/8 2011
fastslog förvaltningschef Hans-Jörgen Wahlhed följande:
En kvalitativ genusanalys med bra vetenskaplig relevans genomfördes 2010
och redovisades för SN 20110526. En forskare vid Linneuniversitetet har på ett
ambitiöst vis beskrivit verksamhetens komplexa art med fokus på genus och
våld. Denna utvärdering har givit ökad kunskap till personalen om styrkor och
utvecklingsmöjligheter.
Vi är medvetna om att den inte har gett oss några svar om minskad förekomst
av våld, kundnöjdhet eller produktivitet.
I höst skall en ,sedan tidigare beslutad, förstudie genomföras som ska bedöma
verksamhetens kvalitet, produktivitet och”kundnöjdhet”."
Därav beslutades att en utvärdering skulle göras i samband med förstudien.
Syftet med utvärderingen var att svara på frågor kring verksamhetens kvalitet
och kostnader och utgör därmed det avsnitt i förstudien av Kriscentrum som
behandlar detta. Mer konkret innebär detta alltså att svara på om verksamheten
har resulterat i det som var tänkt från politiskt håll och om verksamhetens nytta
står i proportion till dess kostnader samt en kvalitetsbedömning av
verksamhetens metoder och modeller. Därmed får utvärderingen främst en
beskrivande karaktär där fokus läggs på att beskriva de arbetssätt och metoder
som används vid Kriscentrum i förhållande till ekonomiska och
kvalitetsmässiga faktorer. Dessutom syftar utvärderingen till att beskriva
Kriscentrums samverkanspartners åsikter och synpunkter på samarbetet och
Kriscentrum som verksamhet.
Ansvarig för förstudien har vid tre tillfällen träffat arbetsgruppen i följande
syfte:
Möte 1

Information om upphandlingsprocess och innehåll

Möte 2
Ytterligare information om upphandlingsprocess och riktlinjer för
intrapenad
Möte 3
Diskussion kring kvalitet och prissättning tillsammans med
enhetschef och personalgrupp, där arbetsgruppen fick ge sina synpunkter på
dessa aspekter. Presentation av ny ansvarig för förstudien samt utredare för den
utvärdering som skulle ersätta kvalitetsavsnitt i förstudien.
Vid möte tre erbjöds enhetschef att skriva nulägesbeskrivningen av
nlägesbeskrivningen av verksamheten, men avböjde och hänvisade till
remissomgången. Under diskussionen kring kvalitetsaspekten diskuterades
metodval för att fånga upp denna diskussion. Verksamhetsutvecklare Eric
Semb diskuterade då möjligheten att delta vid individuella intervjuer under
insamlingsfasen i utvärderingen, men arbetsgruppen ställde sig tveksamma till
deltagande.
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Vad gäller nulägesbeskrivningen avseendeverksamheten i förstudien delgavs
enhetschef Ann Lundstedt Schager vid möte på Kriscentrum detta material för
synpunkter från arbetsgruppen innan remissrundan tog sin början.
Förstudien är MBL förhandlad enligt § 11 2011-12-13. De fackliga
organisationerna är enig med arbetsgivaren men har framfört personalen på
Kriscentrums kritik mot processen.
Förslag till beslut
Socialnämnden tar del av redovisad förstudie och beslutar att ej
konkurrensutsätta verksamheten.
Beslutsgång
Socialnämnden beslutar enligt förslag
____________
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SN 2011/0531

Komplettering av socialnämndens dokumentplan,
medlingsverksamhet
Beslut
Socialnämnden beslutar att handlingar, uppkomna inom verksamheten för
medling vid brott, ska arkiveras och gallras enligt bilagt förslag.
Ärendet
Socialnämnden har 2009-04-01 antagit en dokumentplan för gallring och
arkivering av nämndens handlingar. I planen saknas uppgift om hur
medlingsverksamhetens handlingar ska arkiveras och gallras. Arkivansvarig
har upprättat förslag grundat på Socialstyrelsens Allmänna Råd.
Beslut om gallring av kommunens allmänna handlingar fattas av den
myndighet som ansvarar för handlingarna. Socialnämnden beslutar därför om
den dokumentplan som gäller för socialnämndens handlingar. I den senast
upprättade planen, 2009-04-01, saknas uppgift om gallring och arkivering av
medlingsverksamhetens handlingar.
Eftersom medlingsverksamheten är en självständig verksamhetsgren inom
socialtjänsten råder sekretess mellan den myndighetsutövande delen av
socialtjänsten och medlingsverksamheten. De handlingar som förekommer
inom medlingen kan därför inte läggas i den personakt som finns för den unge
och handlingarna blir därmed inte heller undantagna från kravet på
diarieföring.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av Kersti Good. Samråd har skett med kommunarkivarie
Linda Zachrisson
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att handlingar, uppkomna inom verksamheten för
medling vid brott, ska arkiveras och gallras enligt bilagt förslag.
Beslutsgång
Socialnämnden beslutar enligt förslag
_____________
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SN 2011/0545

Revidering av riktlinjer avseende HVB-placeringar, barn och
unga
Beslut
• Socialnämnden beslutar att antaga föreslagna riktlinjer avseende extern
vård för barn och ungdomar.
• Socialnämnden beslutar att förnyad översyn redovisas för nämnde senast
2014.
Ärendet
De riktlinjer som socialnämnden antog 2003 ska fortfarande gälla, med
följande kompletteringar:
1.
De socialsekreterare som handlägger HVB placeringar får en
formell roll som controllers av vården.
2.
Nätverksmobilisering/nätverksmöte övervägs vid samtliga
akutplaceringar.
3.
Kring de barn/ungdomar som både har en social och
psykisk/neuropsykiatrisk problematik ska alltid en samordnad individuell
planering göras tillsammans med vårdgivare inom psykiatrin. SIP-planen kan
därefter utgöra ett underlag för beslut om kostnadsfördelning.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av Lennart Engman, enhetschef på områdesenheten.
Förslag till beslut
1.
Socialnämnden föreslås besluta att antaga föreslagna riktlinjer
avseende extern vård för barn och ungdomar.
2.
Socialnämnden föreslås besluta att förnyad översyn redovisas för
nämnde senast 2014.
Beslutsgång
Socialnämnden beslutar enligt förslag
_____________
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SN 2011/0218

Föreningsbidrag för år 2012
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås fastställa beviljade föreningsbidrag för 2012 enligt
förslag.
Ärendet
Socialnämnden beviljar årligen bidrag till sociala hjälporganisationer och
handikapporganisationer.
I bifogat tabell framgår vilka föreningar som sökt bidrag, hur mycket de sökt
samt förvaltningens förslag till beviljat bidrag för år 2012.
Bris, Frälsningsarméns öppna sociala verksamhet, RFSL Halland och PRO
avslås då de ej ingår i socialnämndes verksamhetsområdet eller är
länsföreningar/liknande.
Halmstads Livsstil & Idrottsförening avslås då de ej uppfyller kriterierna samt
DHB avslås då de ej är en lokalförening.
Sociala
2012
hjälporganisationer m fl
föreningar
Sökt i kr
Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Summa i kr
BRIS
96 530
0
Brottsofferjouren Södra
Halland
Ej angivit
15 000
60 000
75 000
Frälsningsarméns öppna
sociala verksamhet
Ej angivit
0
Halmstad Fontänhus
Ej angivit
0
Halmstads Livsstil &
Idrottsförening
20 000
0
IFS-AP
33 900
15 000
15 000
KF Länken (Sparrevägen)
155 000
15 000
100 000
115 000
KF Länken 67
Ej angivit
15 000
45 000
60 000
KRIS Halmstad
514 700
15 000
135 000
150 000
Kvinnojouren Viktoria
240 000
15 000
220 000
235 000
PRO
Ej angivit
0
RFSL Halland
800 000
0
RIA
500 000
15 000
337 000
352 000
RSMH
65 000
15 000
25 000
40 000
Rädda Barnen
15 000
15 000
15 000
Unga KRIS Halmstad
347 600
15 000
140 000
155 000
Justerandes sign
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256 828

15 000

19 000

15 000

Handikapp
organisationer
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165 000

180 000

1 123 200

15 000
1 123 200

2012

Sökt i kr
Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Summa i kr
Afasiföreningen i
Ej angivit
15 000
25 000
40 000
Halmstad
Astma & Allergiför i Hstd
32 000
15 000
15 000
Attention Halmstad
40 000
15 000
10 000
25 000
DHB
2 000
0
DHR
15 000
15 000
15 000
Diabetesföreningen
Ej angivit
15 000
15 000
FUB i Halmstad med
omnejd
125 000
15 000
25 000
40 000
IF Tre Hjärtan
30 000
15 000
15 000
30 000
Halmstad Fibromyalgi
förening
15 000
15 000
15 000
Halmstads BK
45 000
15 000
15 000
Handikappades GIF
Ej angivit
15 000
15 000
Hjärt- & lungsjukas
förening
25 000
15 000
5 000
20 000
HK Vandraren
39 600
15 000
15 000
30 000
Husknuten
120 000
15 000
100 000
115 000
Hörselskadades förening i
Hstd
30 000
15 000
10 000
25 000
NHR
40 000
15 000
15 000
30 000
PSO
15 000
15 000
15 000
Reumatikerföreningen i
Hstd
25 000
15 000
10 000
25 000
RTP
48 000
15 000
5 000
20 000
SRF
80 000
15 000
50 000
65 000
Ärendets beredning
Ärendets har beretts av socialförvaltningens handikappkonsulent.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås fastställa beviljade föreningsbidrag för 2012 enligt
förslag.
Beslutsgång
Socialnämnden beslutar enligt förslag
_____________
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Anmälningsärenden - Delegationsbeslut
Beslut
Socialnämnden beslutar lägga anmälningsärendena till handlingarna.
Ärendet
Med hänsyn till socialnämndens delegation anmäls följande beslut:
1. Förvaltningen anmäler beslut fattade av enhetschefer/arbetsledare avseende
anställningar
2. Förvaltningen anmäler beslut fattade av handläggare avseende socialbidrag
3. Förvaltningen anmäler beslut fattade av handläggare avseende
delegationslista enligt SoL och LSS
4. Förvaltningen anmäler beslut fattade av alkoholhandläggare avseende beslut
om serveringstillstånd
5. Förvaltningen anmäler beslut fattade av enhetschefer/arbetsledare avseende
beslut om ansökan om resa utanför Sverige
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås lägga anmälningsärendena till handlingarna.
Beslutsgång
Socialnämnden beslutar enligt förslag
___________
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SN § 133

Information
Beslut
Socialnämnden mottager informationen.
Ärendet
1. Enligt delegationsordningen ska individutskottets protokoll anmälas till
nästkommande socialnämnd. Förvaltningen anmäler härmed protokoll från
socialnämndens individutskott 111201, 111208 samt 111215.
2. Pernilla Thornberg-Berner, Folkhälsostrateg från stadskontoret,
informerade om föräldrarstödsmetoder kl 10:00.
Förslag till beslut
Socialnämnden mottager informationen.
Beslutsgång
Socialnämnden beslutar enligt förslag
____________
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