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Sammanträdesdatum 2021-04-20   

Paragrafer §37-§51   

Datum när anslaget 
sätts upp 
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SN AU § 37    
 
 

Ändring av dagordningen 

 
 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Ärende "Handlingsplan för en ekonomi i balans för socialnämnden år 2021" läggs 

till på dagordningen.  
 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 38   SN/2021:59 - 042 
 
 

Kvartalsrapport för socialnämnden år 2021 

 
 

Ärendebeskrivning 
Föreligger kvartalsrapport för socialnämnden mellan perioden januari – mars år 2021. 
Nämnden visar för perioden en negativ budgetavvikelse på 6,4 mnkr, med en prognos 
på minus 10,2 mnkr vid årets slut. Med anledning av den negativa prognosen för 2021 
kommer förvaltningen ta fram förslag på åtgärdsplan för att nå en ekonomi i balans. 
 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från socialförvaltningen, 2021-04-16 
Månadsuppföljning för socialnämnden januari - mars år 2021. 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden beslutar följande: 
Socialnämnden godkänner kvartalsrapporten enligt bilaga och överlämnar den till 
kommunstyrelsen.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 39   SN/2021:147 - 040 
 
 

Handlingsplan för en ekonomi i balans för socialnämnden år 2021 

 
 

Ärendebeskrivning 
I kvartalsrapport 1, 2021, visar socialnämndens ansvarsområde en prognostiserad 
negativ avvikelse (helår) om 13,6 mnkr. Den negativa avvikelsen består till stor del av 
kostnader för hantering av coronapandemin inom socialförvaltningens uppdrag. 
Kostnader har för kvartal 1 bokförts motsvarande 5,9 mnkr.  
 
I syfte att nå en budget i balans har socialförvaltningen tagit fram ett förslag på 
handlingsplan motsvarande besparing om 11 mnkr. Det betyder att om 
covidkostnader ersätts fullt ut förväntas en positiv avvikelse medan en mindre negativ 
avvikelse kvarstår om kostnaderna inte fullt ut täcks av regeringen. Majoriteten av 
lagda förslag är effektiviseringar som är möjliga att bibehålla in i budgetarbetet 2022.  
 
Socialförvaltningen presenterar därför en handlingsplan för en ekonomi i balans 2021. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2021-04-19 
‒ Handlingsplan för en ekonomi i balans år 2021  
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
‒ Socialnämnden beslutar att vidta de åtgärder som framgår i enlighet med bilaga 

med redaktionell ändring, för en ekonomi i balans.  
 
Protokollsanteckning 
Pia Johnson (S) inkommer med en protokollsanteckning enligt följande:  
”Vi socialdemokrater vill att konsekvenserna av föreslagna budgetåtgärder 2021 
redovisas tydligt och att det då framgår att minst nuvarande kvalitetsnivå bibehålls 
samt att arbetet med heltidsresan inte avstannar. Vi föreslår att en översyn görs av de 
förebyggande verksamheterna i syfte att påskynda samverkan och samarbete mellan 
enheterna.” 

 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 40   SN/2019:282 - 700 
 
 

Remissvar på motion från Sverigedemokraterna (SD) om införande av 
krav på goda kunskaper inom HVO-verksamheten 

 
 
 

Ärendebeskrivning  
Sverigedemokraterna inkom den 16 november 2019 med motion till 
kommunfullmäktige om införande av krav på goda kunskaper i svenska inom HVO-
verksamhet.  

 
Sverigedemokrater yrkar:  
‒ Att socialnämnden inför krav på att man ska ha goda kunskaper i svenska, både i 

tal och skrift, för att arbeta inom HVO-verksamhet.  
‒ Att socialnämnden utför ett kunskapsprov i svenska, både i tal och skrift, för 

nyanställda och för de redan anställda för att säkerställa att brukarna inte lider av 
kommunikationssvårigheter med risk för bristande omsorg som följd.  

‒ Att socialnämnden vidtar åtgärder för redan anställd personal som är i behov av 
utbildning i det svenska språket.  

‒ Att ovanstående även ska gälla privata entreprenörer som bedriver verksamhet 
för kommunens räkning.  

 
I skrivelse daterad 2021-04-06 lämnar socialförvaltningen följande yttrande:  
 
"Vid rekrytering ställs krav i platsannonser på att man ska ha goda kunskaper i svenska 
i både tal och skrift. Socialförvaltningen har i samarbete med HR-avdelningen utvecklat 
rekryteringsprocessen för personal till HVO-verksamheten. Som ett första steg i den 
uppdaterade rekryteringsprocessen görs en telefonintervju. Utöver syftet att ta reda 
på om personen är lämplig utifrån kompetens och erfarenhet fyller också 
telefonintervjun syftet att testa språknivån. Om språket inte upplevs vara på tillräcklig 
nivå för att kunna ha en dialog bokas ingen fysisk intervju.  
 
I sin motion yrkar Sverigedemokraterna att ett kunskapsprov i svenska ska utföras. 
Socialförvaltningen anser att det är viktigt att säkerställa att den personal som anställs 
har de språkliga kunskaper som krävs för att utföra ett bra arbete. För att säkerställa 
det gör socialförvaltningen bedömningen att ett skriftligt läsförståelsetest ska utföras 
vid rekrytering. I samband med den fysiska intervjun kommer läsförståelsetestet att 
genomföras och samtliga kandidater, oavsett bakgrund, kommer genomföra testet. 
Läsförståelsetestet syftar till att kvalitetssäkra den kompetensnivå som krävs för att 
utföra arbetet.  
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SN AU § 40 (forts.)  SN/2019:282 - 700 
 
Testet kommer bestå av att kandidaten får läsa igenom ett antal olika 
fallbeskrivningar och besvara frågor utifrån dem, kandidaten kommer även besvara 
frågor skriftligen. Utifrån kandidatens svar skattas nivån på språket för att kunna ta till 
sig instruktioner, föra dokumentation samt för att identifiera förutsättningarna för att 
vara delegeringsbar.  
 
Sverigedemokraterna yrkar att ett språktest även ska genomföras för befintlig 
personal. Socialförvaltningen anser att det inte finns behov av att utföra 
läsförståelsetestet för befintlig personal. De individer som har behov av språklig 
utveckling är redan identifierade och undervisas genom vuxenskolan. Förvaltningen 
kommer fortsatt samarbeta med vuxenskolan. Förvaltningen bedömer därför att 
läsförståelsetestet ska genomföras i samband med rekryteringar av ny personal, och 
inte för befintlig personal.  
 
Förvaltningen har i februari 2021 anslutit sig till vård- och omsorgscollege som bland 
annat kommer möjliggöra utbildning av språkombud till verksamheten för att stärka 
kunskaperna i det svenska språket. Språkombud är en medarbetare som har särskilt 
ansvar för frågor om språkutveckling på arbetsplatsen och att stötta kollegor i 
språkutveckling. Det kan både handla om att stötta dem som har ett annat modersmål 
än svenska och att hjälpa kollegor i frågor om vardaglig språkanvändning.   
 
Då driften av äldreomsorg övertagits av kommunen själv finns det ej längre privata 
entreprenörer i Lomma kommun som är aktuella för motionens krav. Med anledning 
av detta föreslås fjärde strecksatsen avslås. Privata entreprenörer som bedriver 
verksamhet för kommunens räkning är ansvarig för sin egen rekrytering utifrån de krav 
som ställs från kommunens sida eller enligt lag. I det fall entreprenörsdriften åter blir 
aktuellt kommer kommunen ställa samma krav på entreprenören som på den egna 
verksamheten. 
 
Utifrån ovanstående anser socialförvaltningen att motionen delvis är besvarad och att 
fjärde strecksatsen ska avslås." 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2021-04-06 
‒ Remiss från kommunstyrelsen, 2019-12-06 
‒ Motion från Sverigedemokraterna, 2019-11-16 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2020-07-07 
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2020-09-15, § 88 
‒ Protokoll från socialnämnden, 2020-09-29, § 78 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-01-20, § 13 
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SN AU § 40 (forts.)  SN/2019:282 - 700 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden beslutar följande:  
‒ Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att 

anse motionens första tre strecksatser angående utredningsuppdrag över motion 
om införande av krav på goda kunskaper i svenska inom HVO-verksamhet vara 
besvarade med hänvisning till socialförvaltningens yttrande.  
 

‒ Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att 
avslå motionens fjärde strecksats avseende att förslaget även ska gälla för privata 
entreprenörer med hänvisning till socialförvaltningens yttrande. 

______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 41   SN/2019:283 - 700, SN/2020:279 - 700 
 
 

Remissvar på motion från Sverigedemokraterna (SD) om införande av 
begäran om utdrag ur belastningsregistret vid anställning i kommunal 
verksamhet 

 
Ärendebeskrivning  
Sverigedemokraterna (SD) inkom 2019-11-16 med en motion om införande av begäran 
om utdrag ur belastningsregistret vid anställning inom HVO-verksamheten. 
Sverigedemokraterna föreslår också att Lomma kommun ska se över möjligheten att 
retroaktivt begära in utdrag ur belastningsregistret för redan anställd personal, och att 
se över möjligheten att revidera befintliga avtal med entreprenörer så att berörd 
personal hos dem omfattas av motsvarande regler som i kommunen. 
 
Sverigedemokraterna yrkar att: 
‒ Socialnämnden inför obligatorisk begäran av utdrag ur belastningsregistret vid all 

anställning inom HVO-verksamheten. 
‒ Att ovanstående även ska gälla privata entreprenörer som bedriver verksamhet 

för kommunens räkning. 
‒ Att Lomma kommun ser över möjligheten att retroaktivt kräva in utdrag ur 

belastningsregistret för sina anställda. 
‒ Att Lomma kommun ser över möjligheten att revidera befintliga avtal med privata 

entreprenörer så att krav på utdrag ur belastningsregistret kan införas för berörda 
anställda. 
 

Ärendet behandlades av socialnämnden som 2020-09-08, § 66, beslutade föreslå 
kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att avslå motionen i sin helhet.  
Efter socialnämndens behandling av ärendet kom det dock, via Fokus Bjärreds 
reservation, till nämndens kännedom att en sådan lagstiftning inte skulle finnas på 
plats till 2021-01-01. I dagsläget finns lagstiftningen inte heller på plats. Då 
socialnämndens arbetsutskott i grunden såg positivt på frågan kring utdrag ur 
belastningsregistret fick förvaltningen i uppdrag (2020-09-15, § 94) att se över 
möjligheterna att begära ut utdrag ur belastningsregistret vid prövning om anställning 
i kommunens äldreomsorg i väntan på lagstiftning. Efter förvaltningens utredning 
beslutade socialnämnden 2021-03-22 att socialförvaltningen skulle införa begäran om 
utdrag ur belastningsregistret för medarbetare inom socialförvaltningen som utförde 
omvårdnads- och omsorgsarbete.  
 
2021-03-03 beslutade kommunstyrelsen att återremittera Sverigedemokraternas 
motion till socialnämnden för vidare handläggning. Till grund av detta har 
socialförvaltningen nu tagit fram ett nytt remissvar i enlighet med bilaga.  
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SN AU § 41 (forts.)  SN/2019:283 - 700, SN/2020:279 - 700 
 
Socialförvaltningen föreslår vidare i skrivelse daterad 2021-03-18 socialnämnden 
besluta följande:  
‒ Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att 

anse den första strecksatsen av motionen besvarad med hänvisning till 
socialförvaltningens yttrande enligt bilaga. 
 

‒ Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att 
avslå motionens andre, tredje och fjärde strecksats med hänvisning till 
socialförvaltningens yttrande enligt bilaga.  

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen 2021-03-18  
‒ Motion från Sverigedemokraterna, 2019-11-11 
‒ Remiss från kommunstyrelsen, 2019-12-05 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2020-07-02 
‒ Protokoll från socialnämnden, 2020-09-08, § 66 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-03-03, § 39 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2021-03-09 
‒ Protokoll från socialnämnden, 2021-03-23  
‒ Bilaga: Nytt remissvar på motion från Sverigedemokraterna, 2021-03-18  

 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
‒ Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att 

anse den första strecksatsen av motionen besvarad med hänvisning till 
socialförvaltningens yttrande enligt bilaga. 
 

‒ Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att 
avslå motionens andre, tredje och fjärde strecksats med hänvisning till 
socialförvaltningens yttrande enligt bilaga.  

 
./.  Bilaga  
 

______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 42   SN/2021:132 - 108 
 
 

Redovisning av synpunkter, klagomål och avvikelser år 2020 

  

 
Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningen redovisar i skrivelse daterad 2021-04-07 inkomna synpunkter och 
klagomål år 2020 samt anmälda avvikelser.  
 
Totalt i kommunen inkom knappt 1 100 synpunkter, klagomål, beröm eller förslag 
genom LUKAS. Av dessa avsåg 22 verksamheter inom socialnämndens ansvarsområde. 
 
I tabellen nedan redovisas antalet avvikelser uppdelat på hur de är kategoriserade 
samt med en jämförelse med föregående år. 

 
Avvikelsetyp 2020    2019    2018    2017    
Bemötande 59 36 12 15  
Brukare utsatt för 
våld/hot 

16 11  17 24 

Förlust av egendom 3 6  1 1 
Handläggning och 
uppföljning 

21 33  37 54 

Hygien 104 64  59 49 
Informationsöverföring 43 49 73 54 
Insats 326 409 211 377 
Totalt 572 608 410 574 

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2021-04-07 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
‒ Socialnämnden har tagit del av informationen.  
 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 43   SN/2021:115 - 004 
 
 

Hantering och arkivering av digitalt inkomna och upprättade handlingar 
för socialnämnden 

 
 

Ärendebeskrivning  
Grundprincipen i svensk lagstiftning säger att allmänna handlingar ska bevaras 
i sitt ursprungliga skick. Att skriva ut en digitalt skapad handling är i praktiken en form 
av gallring eftersom t.ex. vissa sök- och sammanställningsmöjligheter försvinner i 
samband med övergången från digitalt till analogt. Det kan t.ex. ligga viss metadata i 
filen som inte följer med vid utskrift. Därför bör digitalt upprättade eller inkomna 
handlingar bevaras i sitt ursprungliga format för framtiden.   
 
Socialnämnden arkiverar idag allt bevarandematerial i pappersform. Både handläggare 
och registrator lägger mycket tid på att skriva ut och sortera in handlingar i de fysiska 
akterna. Att det går åt mycket tid till detta har framförallt synliggjorts under 
Coronakrisen då mycket arbete har utförts utanför arbetsplatsen. På så sätt är 
övergången till en helt digital arbetskedja en effektivisering.  
 
Säkerhet och förvaring 
Det är viktigt att säkerställa att den digitala lagringen är lika säker som förvaring av 
pappershandlingar i ett fysiskt arkiv. Handlingarna måste ligga säkert fram till dess att 
de förs över till ett digitalt slutarkiv, vilket görs först efter att verksamheten inte längre 
har behov av löpande åtkomst till handlingarna.   
 
Fram tills ärendets avslutande och slutarkivering kommer handlingarna endast att 
ligga i kommunens verksamhetssystem LEX 2, vilket också ställer höga krav på att 
handlingar inte ska kunna förvanskas eller raderas av misstag. Handlingar som 
registrerats som allmän handling (både inkomna, upprättade och utgående) kan inte 
raderas av någon användare i systemet. Backup av systemservrarna görs, enligt 
kommunens IT-enhet, varje dygn och backuperna förvaras på åtskilda servrar i två 
kopior. Ändringar i handlingar dokumenteras i systemloggar och handlingar som är 
satta som allmän handling kan inte förvanskas. 
 
Idag förvaras utskrivna diarieförda handlingar som vanligtvis hålls ordnade i LEX 2 i 2 
år från diarieårets början i närarkiv fram till leverans till centralarkivet för 
slutförvaring. Vid övergång till digital lagring är inte platsbrist i närarkiven längre ett 
problem och därför kan fristen för leverans till slutarkiv förlängas. Sydarkivera är 
kommunens arkivmyndighet för digitalt material och det är dit leverans på sikt 
kommer att göras. Därefter kan kommunen begära ut handlingar från dem och enligt 
offentlighetsprincipen ska begäran hanteras skyndsamt. Avstämning med Sydarkivera 
har gjorts och det går att leverera material från LEX till deras e-arkiv. 
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Beslutsunderlag 
Skrivelse från socialförvaltningen, 2021-03-19 
   
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden beslutar följande:  
‒ Socialnämnden beslutar att retroaktivt besluta att med verkan från och med 2021-

01-01 sluta skriva ut digitalt inkomna eller upprättade handlingar som enligt 
socialnämndens dokumenthanteringsplan ska bevaras i LEX 2 för arkivering. 
Beslutet gäller handlingar som inkommit eller upprättats digitalt från och med 
detta datum samt för alla avdelningar som ligger under socialnämnden och som 
berörs av beslutet. Arkivering sker digitalt. Beslutet gäller inte handlingar som 
enligt lag, föreskrift eller annat beslut måste arkiveras på papper.  
 

‒ Förändringen förs in i socialnämndens dokumenthanteringsplan vid dess 
nästkommande revidering.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 44   SN/2021:23 - 751 
 
 

Beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen avseende 
familjehemsplacering 
 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet avser beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen för NN.  
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2021-03-24  
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Socialnämndens arbetsutskott beslutar att enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 

bevilja NN familjehemsplacering hos NN och NN för stadigvarande vård och 
fostran.  

 
Bilaga SN AU § 44/21.  
______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 45   SN/2021:23 - 751 
 
 

Övervägande enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen 

 

 
Ärendebeskrivning 
Ärendet avser övervägande enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen för NN.  
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2021-03-25  
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Socialnämndens arbetsutskott beslutar att godkänna rapporten och lägger den till 

handlingarna.   
 
Bilaga SN AU § 45/21.  

 
______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 16 (21) 

 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2021-04-20 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
SN AU § 46   SN/2021:23 - 751 
 
 

Övervägande enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen 

 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet avser övervägande enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen för NN.  
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2021-03-26 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Socialnämndens arbetsutskott beslutar att godkänna rapporten och lägger den till 

handlingarna.   
 
Bilaga SN AU § 46/21.  

 
______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 17 (21) 

 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2021-04-20 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
SN AU § 47   SN/2021:23 - 751 
 
 

Övervägande enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen 

 

 
Ärendebeskrivning 
Ärendet avser övervägande enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen för NN.  
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2021-03-29 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Socialnämndens arbetsutskott beslutar att godkänna rapporten och lägger den till 

handlingarna.   
 
Bilaga SN AU § 47/21.  

 
______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 18 (21) 

 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2021-04-20 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
SN AU § 48   SN/2021:23 - 751 
 
 

Övervägande enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen 

 

 
Ärendebeskrivning 
Ärendet avser övervägande enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen för NN.  
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2021-03-30 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Socialnämndens arbetsutskott beslutar att godkänna rapporten och lägger den till 

handlingarna.   
 
Bilaga SN AU § 48/21.  

 
______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 19 (21) 

 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2021-04-20 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
SN AU § 49   SN/2021:23 - 751 
 
 

Beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen avseende placering 
på hem för vård eller boende 

 

 
Ärendebeskrivning 
Ärendet avser beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen för NN.  
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2021-03-24  
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Socialnämndens arbetsutskott beslutar att enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 

bevilja NN placering på hem för vård och boende.  
 
Bilaga SN AU § 49/21.  

 
______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 20 (21) 

 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2021-04-20 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
SN AU § 50   SN/2018:159 – 740  
 
 

Diskussion - kontaktpolitiker 

 

 
Ärendebeskrivning  
Socialnämndens arbetsutskott diskuterar hur socialnämndens kontaktpolitiker ska 
arbeta under hösten och framöver när pandemin är över. Arbetsutskottet kommer 
fram till att frågan får behandlas vid ett sammanträde med socialnämnden.  
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Socialnämndens arbetsutskott lägger ärendet till handlingarna.  

 
______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 21 (21) 

 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2021-04-20 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
SN AU § 51   SN/2021:39 – 000  
 
 

Information från förvaltningen 

 
Ärendebeskrivning 
Socialchef Emma Pihl informerar socialnämndens arbetsutskott om 
socialförvaltningens introduktionsutbildningar för dess nyanställda.  
Vidare informerar man om planerade LSS bostäder, särskilda boenden, 
coronapandemin, hemtjänstverksamheten samt vård och omsorgscolleget.  
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Socialnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.  

 
______________________ 
 
Sändlista  
 


