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Godkännande av dagordning 

Sammanträdet börjar med två informationspunkter. 

Rickard Svanegård från Migrationsverket informerar nämnden om 
övergripande nationellt mottagande av ensamkommande flyktingbarn. 

Flyktingsekreterare Maria Lindberg och enhetschef Catrin Josephson 
informerar om flyktingsmottagningens arbete i Håbo kommun. 

Därefter följer nämndens ärenden för behandling och beslut. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att godkänna dagordningen för dagens 
sammanträde. 

__________



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  

  2012-01-31 

Socialnämnden  

SN § 2  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.332 

           

           

 

 

Information om flyktingmottagning 

 Rickard Svanegård från Migrationsverket informerar nämnden om den 
övergrip-ande nationella mottagningen av ensamkommande flyktingbarn. 

Rickard berättar att kommunerna som har tecknat en överenskommelse med 
Migrationsverket för mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar blir 
anvisningskommun. Kommunen har ansvar för mottagandet såväl under tiden för 
asylprövning som tiden efter för de barn som får uppehållstillstånd. Den kommun 
där det ensamkommande barnet vistas är skyldig att ansvara för barnets skydd, 
stöd och boende. Det är Migrationsverket som anvisar vilken kommun det blir att 
ta emot barnet/barnen och socialnämnden i kommunen beslutar om lämpligt 
boende. Det händer att det saknas plats för barnet/barnen i de kommuner som 
Migrations-verket har samarbetsavtal med. Barnen blir då kvar i 
ankomstkommunen som då blir tvungen att ta stora konsekvenser och ett stort 
ansvarar för barnens behov. 

Migrationsverket har fått i uppdrag från regeringen att korta ned väntetiden för 
uppehållstillstånd för ensamkommande barn till tre månader för att få en ökad 
omsättning på platserna i de kommuner som har tecknat överenskommelse. 

För att undvika överbelastning i ankomstkommuner är det därför viktigt att det 
finns platser i den kommun som Migrationsverket anvisar barnet/barnen till. 

 Maria Lindberg, flyktingsekreterare och Catrin Josephson informerar om 
flyktingmottagningens arbete i Håbo kommun. 

År 2011 sökte 29 648 personer asyl i Sverige. 2 657 av dem var ensamkommande 
barn. Av de avgjorda asylärendena var 30% bifall. Håbo kommun har från år 2009 
tagit emot 66 personer från 10 länder inom 6 språkgrupper. Tre familjer kom via 
FN:s flyktingorgan UNHCR, tolv personer var ensamkommande barn. Flykting-
mottagningen är ett verksamhetsområde inom myndighetsenheten som består av 
en flyktingsamordnare och två socialsekreterare. Flyktingmottagningen är ett 
gemen-samt ansvar och ett gemensamt arbete med arbetsförmedling, skola, 
socialtjänst med flera aktörer. Nyanlända erbjuds bland annat SFI svenska för 
invandrare, samhällsorientering, språkpraktikplats, nätverksgrupper, etc. 
Sammantaget kan man säga att socialförvaltningen anser att håbo kommun har till 
vissa delar goda förutsättningar och en god beredskap dels  för ett kvalitetssäkrat 
mottagande och dels för att möta flyktingarnas integration i kommunen.  

Beslut 

1. Socialnämnden tackar för informationen. 

__________
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Fyllnadsval till socialnämndens arbetsutskott 

Sammanfattning 
Karl-Axel Boström (M) har avsagt sig uppdraget som ordinarie ledamot 
tillika vice ordförande i socialnämnden, därmed också i socialnämndens 
arbetsutskott. 

Enligt socialnämndens reglemente har socialnämndens vice ordförande också 
uppdraget som vice ordförande i socialnämndens arbetsutskott. 

Kommunfullmäktige har 2011-12-19, § 158 dels utsett Liselotte Elg (M) 
till ny ordinarie ledamot i socialnämnden och dels utsett Carina Lund (M) 
till ny vice ordförande i socialnämnden för resterande del av innevarande 
mandatperiod. Carina Lund blir därmed också vice ordförande i social-
nämndens arbetsutskott för resterande del av innevarande mandatperiod. 

Beslutsunderlag 
– Kommunfullmäktiges beslut, 2011-12-19, § 158, nr KS 2011.3323. 

Beslut 

2. Socialnämnden beslutar utse Liselotte Elg (M) till ny ersättare i 
socialnämndens arbetsutskott för resterande del av innevarande 
mandatperiod efter Carina Lund (M). 

__________ 

Beslut expedieras till: 
Vald ersättare 
Kommunstyrelsen för kännedom 
Politikerregistret Walda 
Personalavdelningen/Arvodeshandläggare
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Information från socialchef 

Fråga gällande Grannvård 
Grannvård är ny utförare inom hemtjänst och hemsjukvård. Deras koncept, utöver 
att utföra servicetjänster såsom städning, inköp, med mera är att ha utbildade sjuk- 
och undersköterskor till att kunna utföra vissa medicinska uppgifter på uppdrag. 
 
Utfall 
Socialförvaltningens utfall i årsredovisningen år 2011 visar på minus 1.339 Mkr. 
 
Tillfälliga paviljonger för de boende på Sjövägen 
Ett anbud har inkommit på 2.6 Mkr för att tillhandahålla paviljonger för de boende 
under tiden som gruppboendet byggs om. Kommunen anser att det är dyrt och 
tittar därför på andra alternativa lösningar. 
 
Ny upphandling eller egen regi 
Avtalet med Svensk KommunTjänst AB löper ut år 2013 och ska ny upphandling 
göras måste det ske senast sista mars år 2012. Komrev Pwc har granskat verksam-
heterna som utförs hos Svensk KommunTjänst AB. Rapporten förväntas vara klar 
under februari månad 2012. Efter att ha tagit del av rapporten kan kommunen ta 
ställning till om verksamheterna ska drivas i kommunal regi eller inte.  
 
Projekt heltid 
Det ska vara möjligt att kunna erbjuda heltid för dom som vill och att heltiden då 
ska vara förlagd på samma arbetsställe. Projektet som nu pågår tillsammans med 
SKL, Sveriges kommuner och landsting är för att utreda förutsättningarna, såsom 
kostnader, aktuella arbetsgrupper etc. 
 
Larm 
Socialförvaltningen har köpt in 13 stycken GPS-larm (Global Positioning System) 
kopplat till SOS larmcentral. Larmen kommer att användas av sjuksköterskor natt, 
hemtjänstpersonal natt, socialsekretare, alkoholhandläggare med flera. 
 
Inspektion 
Arbetsmiljöverket har gjort inspektion som en del av en nationell tillsyn rörande 
hot och våld vid myndighetsutövning. Vid återbesök 2012-01-23 är verket nöjda 
med förvaltningens arbete utifrån de påpekanden som gavs. Socialförvaltningens 
kartläggning av risk för förekomst av hot eller våld var så föredömligt utförd att 
arbetsmiljöverket bad om tillstånd att få dela med sig av kartläggningen till andra 
kommuner. Förvaltningen gav tillstånd till detta.  

Beslut 

1. Socialnämnden tackar för informationen. 
__________
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Avrapportering från biståndsutskottets sammanträde 2011-12-13 

Sammanfattning 
Ordförande i socialnämndens biståndsutskott lämnar rapport till nämnden 
från utskottets sammanträde den 13 december 2011. 

Beslut 

1. Socialnämnden noterar avrapporteringen. 

__________
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Redovisning av anmälningsärenden 

Sammanfattning 
Redovisning av anmälningsärenden kan till exempel vara beslut eller andra 
handlingar som inkommit till förvaltningen och som kan vara av intresse för 
ledamöterna i socialnämnden. Handlingar enligt förteckningen kan studeras 
individuellt i den pärm som finns med vid sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
– Förteckning över anmälningsärenden, SN 2012.84. 

Beslut 

1. Socialnämnden noterar redovisade handlingar och lägger förteckningen 
till akten. 

__________
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Rapport angående konsumentvägledning för år 2011 

Sammanfattning 
Sedan den 14 juni 2010 köper Håbo kommun konsumentvägledning för 
kommunens invånare av företaget Vivamos. Konsumentvägledningen utförs 
per telefon helgfria måndagar och onsdagar klockan 09.30-11.00. I avtalet 
ingår också en timmes efterarbetstid per vecka, vilket betyder att kommunen 
köper fyra timmar per vecka. I den årsrapport som presenterats framgår att 
Vivamos handlagt 129 ärenden under 2011. De stora ämnesområdena år 
2010 var boende följt av telefoni, Internet och posttjänster. År 2011 rörde 
flest ärenden husbygge och husrenoveringar följt av bilköp och bilrepara-
tioner därefter kom frågor kring telefoni och Internet. 

Vid samtal som förvaltningen haft med kommunens växelpersonal framgår 
att man där upplever att kommuninvånarna verkar vara nöjda med den 
service som erbjuds från Vivamos. 

Beslutsunderlag 
– Årsrapport från Vivamos för år 2011, daterad 2012-01-09. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten rörande konsumentväg-
ledning för år 2011. 

__________
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS och 4 kap 1§ SoL 

Sammanfattning 
Socialnämnden är skyldig att anmäla till Socialstyrelsen om beviljade insatser 
enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade eller enligt 
SoL, socialtjänstlagen inte har verkställts senast tre (3) månader efter beslut. 
Nämnden ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på 
nytt inom tre (3) månader från avbrottet. Om kommunen inte verkställer 
gynnande biståndsbeslut inom tre (3) månader kan Socialstyrelsen välja att hos 
förvaltningsrätten föreslå att kommunen ska dömas till vite, från tio tusen kronor 
upp till maximalt en miljon kronor. 

Håbo kommun har tolv beslut, äldre än tre månader, som inte har verkställts per 
31 december 2011, vilket rapporterats in till Socialstyrelsen 2012-01-09. 
Sex (6) beslut avser bistånd enligt 4 kap 1 § SoL. Fem (5) av dem gäller 
permanent bostad enligt 5 kap 5 § eller 5 kap 7 § SoL. Ett gäller boendestöd 
inom missbruk och socialpsykiatri. 
Sex (6) beslut avser bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt 
anpassad bostad för vuxna enligt § 9 st 9 LSS. 

Socialförvaltningens apport med kommentarer framgår i tjänsteskrivelse, daterad 
2012-01-10. 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, daterad 2012-01-10, nr SN 2012.67. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att överlämna socialförvaltningens rapport angående 
ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS och 4 kap 1 § SoL per den 31 
december 2011 till kommunfullmäktige och kommunens revisorer. 

__________ 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges revisorer
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Beslut om höjning av kundvalsersättning 

Sammanfattning 
Sedan 1 mars 2010 finns kundval i hemtjänsten enligt LOV, Lagen om valfrihetssy-
stem. Sveriges kommuner och landsting (SKL) meddelade den 13 december att 
omsorgsprisindex för år 2012 räknas upp med 1,1 %. I tabellen anges ersättningarna 
för år 2011 inom parentes och det föreslagna ersättningarna för år 2012 med fet stil. 

Ersättningar för år 2011 
anges inom parantes och 
föreslagna ersättningar för 
år 2012 anges med fetstil. 

Privat leveran-
tör, Övergran, 
Yttergran och 
Kalmar 

Privat 
leverantör 
Häggeby och 
Skokloster 

Kommunal 
verksamhet i 
egen regi Över-
gran, Yttergran 
och Kalmar 

Kommunal 
verksamhet i 
egen regi 
Häggeby och 
Skokloster 

A. Personlig omvårdnad 
och service om leveran-
tören är godkänd enligt 
kategori 1. Kl 07:00-22:00 

341  kr/tim 
(337) 

413  kr/tim 
(409) 

335  kr/tim 
(331) 

401  kr/tim 
(397) 

B. Servicetjänst om leve-
rantören är godkänd enligt 
kategori 2. Kl 08:00-17:00 

318  kr/tim 
(315) 

387  kr/tim   
(383) 

312  kr/tim 
(309) 

376  kr/tim 
(372) 

Förvaltningens bedömning är att det är rimligt att höja ersättningarna i enlighet med 
omsorgsprisindex för att täcka leverantörernas kostnader för löne- och prisökningar.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott upplyser i beslut 2011-03-21 § 51 att förändringar i 
kundvalsersättning beslutas på nämndnivå. 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, daterad 2012-01-05, nr SN 2012.37. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att höja timersättningen till utförare i hemtjänsten med 
1,1 % från och med 1 januari 2012. 

_________ 
Beslut expedieras till: 

Enhetschef, kommunala hemtjänsten 
Ekonomikontoret 
Rindlags Allstäd & Eventservice AB 
Trygghet och Vård 
55plussare 
Augusta 
Grannvård, Sverige
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Samverkansavtal avseende hjälpmedel i Uppsala län, HUL 

Sammanfattning 
Håbo kommun har med Uppsala kommun tecknat ett samverkansavtal 
avseende hjälpmedelsförsörjning i Uppsala län. Avtalet löpte ut den 31 
december 2011 och förslag finns om att teckna nytt avtal för perioden 
2012-01-01 – 2014-12-31. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens uppfattning är att samarbetet inom Hjälpmedel i Uppsala 
Län (HUL) har fungerat väl under de år som det har pågått. Bedömningen är 
att samverkan har förbilligat hjälpmedelshanteringen, inte minst beroende 
på systemet med köp och sälj av begagnade hjälpmedel. 

Administrationen kring HUL bedöms vara kostnadseffektiv och under åren 
har flera åtgärder vidtagits som gynnat effektivitet och kvalitet. Bland annat 
kan nämnas inköp av nytt datasystem och nytt prissystem för akuta service-
insatser. 

Beslutsunderlag 
– Samverkansavtal avseende hjälpmedel i Uppsala län. 
– Tjänsteskrivelse, daterad 2012-01-16, nr SN 2012.131. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att uppdra till socialchefen att teckna avtal med 
Uppsala kommun kring samverkan avseende hjälpmedel för perioden 
2012-01-01 – 2014-12-31. 

__________ 

Beslut expedieras till: 
Hjälpmedel Uppsala län (HUL), Söderforsgatan 1, 752 28 Uppsala
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Utredning gällande motion om att stärka placerade barns rättigheter 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2011-06-13 § 85 att överlämna folkpartiets motion om – 
åtgärder för att stärka placerade barns rättigheter – till socialnämnden för utredning 
och för att inhämta synpunkter från bildningsnämnd och skolnämnd gällande 
delförslaget – individuell studieplan. 

Enligt beslut 2011-08-30 § 88 remitterades socialförvaltningens utredning, vad gäller 
frågan om individuell studieplan till bildningsnämnd och skolnämnd för synpunkter. 

Efter remissförfarandet lämnar socialförvaltningen en uppdaterad utredning tillsam-
mans med slutrapport som inkluderar kommentarer utifrån bildningsnämndens och 
skolnämndens yttranden. Förvaltningen kan konstatera att arbetet redan utförs i enlig-
het med, eller i nära likhet med flera av motionärernas förslag. Socialförvaltningen 
föreslår därmed att socialnämnden dels godkänner det arbetssätt som beskrivs i 
utredningen och dels att nämnden föreslår kommunfullmäktige att motionen därmed 
ska anses besvarad. 

Beslutsunderlag 
– Motion, daterad 2011-05-18. 
– Kommunfullmäktiges beslut 2011-06-13 § 85. 
– Rapport, daterad 2011-08-04, nr SN 2011.1965. 
– Utredning, daterad 2011-08-04, nr SN 2011.1966. 
– Socialnämndens beslut 2011-08-30 § 88. 
– Bildningsnämndens beslut med yttrande 2011-12-06 § 107. 
– Skolnämndens beslut med yttrande 2011-12-05 § 87. 
– Socialförvaltningens slutrapport, daterad 2011-12-28, nr SN 2011.3346. 
– Socialförvaltningens uppdaterade utredning, daterad 2011-12-29, nr SN 2011.3349. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens utredning, daterad 2011-12-29, 
om förstärkt uppföljning av placerade barn. 

2. Socialnämnden föreslår därmed fullmäktige, med hänvisning till redovisad utredning 
daterad 2011-12-29, att motionen ska anses besvarad. 

__________ 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Skolnämnd 
Bildningsnämnd
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Överenskommelse för år 2012 om mottagande av flyktingar och andra 
skyddsbehövande 

Sammanfattning 
Håbo kommuns nuvarande överenskommelse med Migrationsverket om mottag-
ande av flyktingar och andra skyddsbehövande tecknades 2009-11-26. 
Överenskommelsen fastslår ett åtagande för Håbo kommun att årligen ta emot  
20 utlänningar varav samtliga anvisas plats genom Migrationsverkets försorg. 

Sedan första juli år 2010 har Länsstyrelsen övertagit ansvaret att teckna överens-
kommelser med kommuner om mottagning av nyanlända. Länsstyrelsen har på 
olika sätt både år 2010 och år 2011 påtalat behovet av fler anvisningsbara platser i 
Uppsala läns kommuner. Håbo kommun har ombetts teckna ny överenskommelse 
med Länsstyrelsen som huvudman. 

Förvaltningen anser att Håbo kommun har till vissa delar goda förutsättningar för 
ett kvalitetssäkrat mottagande. Flyktingsamordnare och socialsekreterare är väl 
insatta i arbetsuppgifterna kring mottagandet. SFI klarar av att erbjuda 15 under-
visningstimmar per vecka (lagstadgat krav) och har bland annat resurser inom 
alfabetisering. Skolan har god vana att ta emot nyanlända elever i förberedelseklass 
och samarbetet fungerar väl mellan SFI, flyktingmottagning och övrig skola. Även 
den lokala arbetsförmedlingen har efter etableringsreformen snabbt utvecklat sin 
samverkan med kommunen och arbetar aktivt med att fylla etableringsperioden för 
den enskilde med riktade etableringsinsatser. I och med den nya nätverksgruppen 
för flyktingmottagande som bildades under år 2010 och leds av 
flyktingsamordnaren finns också framöver ett viktigt forum för nya initiativ i det 
fortsatta integrationsarbetet med våra nyanlända i kommunen. 

Kvar finns dock frågan om bostäder, vilken inte räknas in i Länsstyrelsens före-
slagna kommuntal, men vilket förvaltningen ser, spelar en stor roll i de faktiska 
möjligheterna att ta emot nyanlända till kommunen. Utifrån lagen (200:1383) om 
kommunernas bostadsförsörjningsansvar ser förvaltningen ett behov av att 
kommunfullmäktiges kommande riktlinjer för bostadsförsörjning även innehåller 
en planering om nybyggnation där mottagandet av nyanlända är medtaget i 
beräkningarna.  

Så länge bostadstillgången ser ut som idag bedömer förvaltningen sammanfatt-
ningsvis att mottagandet är svårt att utöka nämnvärt. Arbetet kommer att fortsätta 
med att kvalitetssäkra det befintliga mottagandet, men socialnämnden föreslås 
besluta att i ny överenskommelse med Länsstyrelsen enbart ange antalet anvis-
ningsbara platser till 22 och maximalt, inklusive de med egen bosättning, till 25. 
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Ett sådant avtal innebär att Håbo kommun uppfyller rekommenderad andel anvis-
ningsbara platser i det lägsta kommuntalet (66 % av 33 = 22). Erfarenheterna visar 
att enbart ett fåtal etablerar sig själva i kommunen, varför totalsiffran inte föreslås 
vara 33 utan 25.En sådan överenskommelse innebär en mycket liten ökning jämfört 
med de senaste åren, vilket således beror på bostadssituationen. 

Socialförvaltningen anser att ett mottagande av nyanlända tillför kommunen en 
positiv mångkultur och är en naturlig följd av den nationella flyktingpolitiken. 
Storleken på mottagandet behöver dock bestämmas utifrån lokala förutsättningar 
för den enskilde att få en tillfredsställande etablering på arbetsmarknaden och 
inkludering i samhällslivet.  

Beslutsunderlag 
– Förslag till överenskommelse, utkast 
– Beräkning länstal till kommuntal, daterad 2011-08-25 
– Alternativa kommunal, nr SN 2011.3224 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att teckna ny överenskommelse med Länsstyrelsen i 
Uppsala län om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande. 

2. Socialnämnden beslutar att i ny överenskommelse åta sig att årligen, från och 
med 2012, ta emot 25 nyanlända varav högst 22 kan anvisas genom Arbetsför-
medlingens eller Migrationsverkets försorg. 

3. Socialnämnden beslutar att begära företräde inför kommunstyrelsen för att 
informera om den problematik som bostadsbristen i kommunen ger upphov till. 

__________ 

Beslut expedieras till: 
Länsstyrelsen i Uppsala län, Samhällsbyggnadsenheten 
Kommunstyrelsen
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Sveriges bästa socialtjänst, detta hände år 2011 

 

Individ- och familjeomsorg 

 Polarverksamheten nominerades till Götapriset. 

 En person har anställts för arbete i familjer på tidiga morgnar och sena kvällar. 

 Gruppverksamhet för mammor med nedsatt förmåga. 

 Gruppverksamhet för barn till skilda föräldrar. 

 Ordnat familjeläger på sommaren. 

 Ordnat Kraftmöte tillsammans med skolan och bildningsförvaltningen. 

 Samverkansteam har bildats med BUP, barn- och ungdomspsykiatrin i Enköping. 

 Fler hembesök och utökat samarbete med arbetsförmedlingen har medfört att 
kostnaderna minskat med 1.4 miljoner kronor. 

 Samtal kring rutiner och metodfrågor mer systematiskt. 

 En tjänst har särskild inriktning på unga missbrukare, 15-25 år. 

 ASI-utredning för alla nya brukare och om placering övervägs. 

 Socialsekreteraren träffar placerade barn minst 4 gånger per år (tidigare 2 gånger) 

 Utvecklat arbetet med att barn blir hörda i utrednings- och uppföljningsarbetet. 

 Arbetat med att utveckla samarbetssamtalen. 

 Alla nyanlända har fått språkpraktikplats. 

 Simkurs för flyktingkvinnor. 

 Startat nätverksgrupp för integration. 

 En av de 19 bästas kommunerna i landet i Öppna jämförelser för barn och unga. 

 

Omsorg om funktionshindrade 

 All personal i gruppbostäderna har påbörjat utbildning i AKK, verktyg för 
Alternativ och Kompletterande Kommunikation. 

 Arbetsscheman har anpassats för att bättre stödja brukarna till en aktiv fritid. 

 Brukarna kan bättre välja vem som ska arbeta hemma hos dem. 

 Brukarna har tagit del i rekrytering av ny personal. 
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 Ekan har flyttat till nya funktionella lokaler. 

 Källans öppettider har förändrats för att passa brukarnas behov. 

 Särskild projekt med Svensk Kommuntjänst kring de svåraste brukarna inom 
socialpsykiatrin. 

 LSS-spår i boendestödet. 

 Brukarna är delaktiga i rekrytering av personlig assistent. 

 

Äldreomsorg 

 All personal har utbildats i taktil massage. 

 All personal har utbildats i demensvård. 

 En undersköterska på Pomona har läs cirklar med de boende varje vecka. 

 Hotellfrukost till dom boende på Pomona. 

 Hemsjukvården har organiserats om, vilket gett bättre kontinuitet. 

 Senior Alert har införts. 

 Ny- och omdelegeringar inom hemsjukvården. 

 Förbättringsarbete har påbörjats kring inkontinensvården. 

 Lokal överenskommelse mellan hemsjukvården och vårdcentralerna har utarbetats. 

 Vårdplaneringar via videokonferens. 

 Samordnad individuell plan (SIP) började införas. 

 Beslut om att utöka färdtjänsten till sex (6) mil. 

 Biståndsbedömarna har utbildats i salutogent förhållningssätt. 

 Alla verksamheter har kvalitetsdeklarationer. 

 

Beslut 

1. Socialnämnden noterar och tackar för informationen. 

__________ 

Beslut expedieras till: 
Socialförvaltningens enhetschefer 
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