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Plats och tid Duvan, klockan 09:00 – 16.20 

 

Beslutande Mikael Kahlin (-), ordförande 

 Majvor Persson (C) 

 Kristina Jönsson (S) 

 Angela Magnusson (M) 

 Annalena Emilsson (C) 

 Eva Ågren Svensson (MP) 

 Nils-Erik Johansson (S) 

 Anna-Lena Lövgren Melin (S) §§ 20, 22-25, 33 p.1 

 Lars-Göran Jarl (SD) 

 Jörgen Johansson (S) §§ 21, 26-32, 33 p.2-10 

   

Övriga deltagande  Karl-Fredrik Klinker (-), ersättare 

 Rhea Löfmark Aspenheim (C), ersättare 

 Sara Unosson (KD), ersättare 

 Britta Ramnemark (L), ersättare 

 Jörgen Johansson (S), ersättare §§ 20, 22-25, 33 p.1 

 Kerstin Olsson (S), ersättare 

 Ann-Heléne Djivjak (SD), ersättare 

 Bodil Nordstrand, tf socialchef 

 Jennie Andersson, avdelningschef §§ 20-21, 26, 28-29, 33 p.4-5 
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 Camilla Lovén, kvalitetsutvecklare §§ 22-23 

 Nafiseh Nazem, kvalitetsutvecklare §§ 22-23 

 Elsa Rosberg, ekonom § 22 

 Maria Persson, MAS §§ 23-24 

 Inger Jönsson, enhetschef § 33 p.1 

 Anette Larsson, kommunsekreterare 

 

 

Utses att justera Anna-Lena Lövgren Melin (S) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 1 mars 2017 klockan 13.30 

 

Paragrafer  §§ 20-33 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Anette Larsson 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Mikael Kahlin (-) 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Anna-Lena Lövgren Melin (S) §§ 20, 22-25, 33 p.1 

 

 

 __________________________________ 

 Nils-Erik Johansson (S) §§ 21, 26-32, 33 p.2-10 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 20 Dnr 2016-000282  

 

2016 års Bokslut/Årsredovisning 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner årsredovisning 2016 och överlämnar den 

till kommunstyrelsen.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt den kommunala redovisningslagen skall för varje räken-

skapsår den löpande bokföringen avslutas med ett årsbokslut och en 

årsredovisning. Syftet med årsredovisningen är att den skall redogöra 

för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den 

ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut.  

 

Redovisningen skall även utgöra underlag för styrning och uppfölj-

ning och ansvarsutkrävande av nämndernas verksamheter. Det är 

därför viktigt att årsredovisningen är utformad på ett sådant sätt att 

fullmäktige kan få en verklig återkoppling mot den budget och de 

mål som beslutades för verksamhetsåret. Innehållet i årsredovis-

ningen utgör även viktiga ingångsvärden för riktlinjerna och direkti-

ven för kommande års verksamhet. 

 

Beslutsunderlag 

Nämndsredovisning och uppföljning av nämndsplan 2016 

Socialnämndens beredningsutskott den 14 februari 2017, § 88 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 21 Dnr 2017-000055  

 

Reviderad investeringsbudget 2017 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar förslag till reviderad investeringsbudget för 

2017 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Investeringar budgeteras varje år med ett belopp som motsvarar de 

förväntade utgifterna under året. Projekt kan av olika skäl bli för-

senade och behöver därför ombudgeteras.  

 

Den reviderade investeringsbudgeten omfattar dels redan beslutade 

investeringar för 2017 dels förslag till ombudgeteringar av anslag för 

2016. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 7 februari 2017  

Socialnämndens beredningsutskott den 14 februari 2017, § 89 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Ekonomienheten      
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 22 Dnr 2017-000044  

 

Rapport internkontrollplan 2016 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner lämnad rapport samt att föreslagna åtgär-

der prioriteras och planeras för verkställighet.  

 

Ärendebeskrivning 

Internkontroll för 2016 har i stort sett genomförts enligt upprättad 

plan. Bifogat finns en sammanställning av de kontroller som gjorts 

och det resultat som de visat samt förslag på åtgärder. 

 

Inom de internkontrollområden där avvikelse noteras upprättas för-

slag till åtgärder. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 6 februari 2017 med bilaga 

Socialnämndens beredningsutskott den 14 februari 2017, § 90 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Kommunrevisionen      
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 23 Dnr 2016-000093  

 

Uppföljning enligt Lex Sarah, Lex Maria och avvikelserapporter 

samt synpunkter och klagomål år 2016 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Lex Sarah, Lex Maria och synpunkter och klagomål är en del i det 

systematiska kvalitetsarbetet som ska bedrivas i verksamheter inom 

socialtjänsten och enligt LSS. Syftet är att åtgärda brister i verksam-

heten, systemfel, och förhindra att liknande händelser/missförhållan-

den uppkommer igen. 

 

Denna uppföljning har upprättats i enlighet med vad som gäller en-

ligt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för den sociala 

verksamheten. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 16 januari 2017 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 16 januari 2017 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 18 januari 2017 

Socialnämndens beredningsutskott den 14 februari 2017, § 91 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 24 Dnr 2017-000041  

 

Patientsäkerhetsberättelse 2016 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Vårdgivaren Laholms kommun skall enligt Patientsäkerhetslagen 

(2010:659) senast 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberät-

telse av vilken det skall framgå hur patientsäkerhetsarbetet har be-

drivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som vidtagits för 

att öka patientsäkerheten och vilka resultat som uppnåtts. 

 

Beslutsunderlag 

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2016 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 25 januari 2017 

Socialnämndens beredningsutskott den 14 februari 2017, § 92 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 25 Dnr 2017-000054  

 

Förslag till ändring i socialnämndens och miljö- och byggnads-

nämndens verksamhetsområde 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden har inget att invända mot demokrati- och organisa-

tionsberedningens förslag till kommunfullmäktige om ändrade reg-

lementen för socialnämnden och miljö- och byggnadsnämnden. Vil-

ket innebär att från och med den 31 mars 2017 överförs från social-

nämnden till miljö- och byggnadsnämnden ansvaret för kommunens 

uppgifter enligt alkohollagen, kommunens tillsynsuppgifter enligt 

tobakslagen när det gäller bestämmelser om hälsovarningar och 

marknadsföring på försäljningsställen och om handel med tobaksva-

ror, kommunens uppgifter enligt lagen om handel med vissa recept-

fria läkemedel samt kommunens bidragsverksamhet enligt lagen om 

bostadsanpassningsbidrag med mera. 

 

Då det gäller en utökning med två ledamöter i socialnämnden samt 

eventuella val av nya ledamöter medför detta att utbildningsinsatser 

behöver genomföras för socialnämndens ledamöter för att de skall ha 

möjlighet att utföra sina uppdrag.    

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktiges demokrati- och organisationsberedning har 

upprättat förslag till ändring i socialnämndens och miljö- och bygg-

nadsnämndens verksamhetsområden. Förslaget översänds till social-

nämnden och miljö- och byggnadsnämnden för yttrande i berörda 

delar. 

 

Beslutsunderlag 

Remiss från demokrati- och organisationsberedningen den 6 februari 

2017 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 21 februari 2017 

Socialnämndens beredningsutskott den 14 februari 2017, § 93 

 

Förslag till beslut på sammanträdet: 

Majvor Persson (C), Nils-Erik Johansson (S), Angela Magnusson 

(M): Bifall till verksamhetens förslag till beslut. 

 

Mikael Kahlin (-) med instämmande av Lars-Göran Jarl (SD): Mot-

sätter sig demokrati- och organisationsberedningens förslag till kom-

munfullmäktige om ändrade reglementen för socialnämnden och 

miljö- och byggnadsnämnden.  forts. 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts. 

Initiativet är inte väckt hos facknämnderna, vilket är det normala vid 

denna slags verksamhetsöverflyttar. Socialnämnden håller inte med 

om beredningens analys av nuvarande organisatoriska förutsätt-

ningar och de framlagda åtgärderna har ingen som helst verklighets-

förankring och skulle än mindre avlasta vare sig verksamhet eller 

politik. 

I tjänsteskrivelsen saknas en konsekvensanalys samt arbetstagaror-

ganisationernas ställningstagande vilket innebär ett bristfälligt be-

slutsunderlag. 

Nämnden vill i särskild ordning lyfta fram problematiken kring sek-

retessen vid bostadsanpassningsfrågor vilken inte är belyst i tjänste-

skrivelsen. Vidare är det vid bostadsanpassning oftast fråga om en 

mix av insatser såsom vårdplanering, rehabilitering med mera varför 

det finns en stark koppling till myndighetsutövningen på Socialkon-

toret och den kompetensen riskerar att inte komma till sin rätt vid en 

överflytt. Det kan påverka såväl den enskilde individen som kostna-

den för bostadsanspassning negativt. 

Beredningen har ett uppdrag att under mandatperioden se över den 

kommunala organisationen och det finns inget i nuvarande förslag 

som motiverar att det inte kan anstå till den mer övergripande över-

synen som nu påbörjats och som träder ikraft 1 januari 2019. 

Socialnämnden har bjudit in beredningen för att få bakgrunden med 

mera belyst men beredningen har vägrat delta. Beredningen har valt 

att göra sig otillgänglig för dialog viket i sig är anmärkningsvärt. 

Än mer anmärkningsvärt blir det när det av artiklarna i Hallandspos-

ten och Laholms Tidning 2 februari 2017 framgår att motivet för be-

redningen och främst dess ordförande är av en helt annan karaktär än 

de som framgår av tjänsteskrivelsen. Socialnämnden ifrågasätter 

starkt om det verkligen ligger i linje med beredningens uppdrag att 

agera på detta sätt när det gäller rena personfrågor.  

Socialnämnden ifrågasätter och även den demokratiska och juridiska 

aspekten i förfarandet då KL, kommunallagen, har ett starkt skydd 

för demokratiska valda organisationer just i syfte att motverka den 

slags agerande som nu demokrati- och organisationsberedningen i 

Laholms försöker sig på. 

Mot bakgrund av ovanstående kan inte Socialnämnden ställa sig 

bakom förslaget. 

  forts. 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts. 

 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämn-

den beslutar i enlighet med Mikael Kahlins (-) m.fl.´s förslag. Om-

röstning begärs. Socialnämnden godkänner följande beslutsgång: Ja-

röst för Majvor Perssons (C) m.fl.´s förslag. Nej-röst för Mikael 

Kahlins (-) m.fl.´s förslag.  

 

Omröstningsresultat 

Ledamot/tjänstgörande 

ersättare Ja-röster Nej-röster Avstår 

Majvor Persson (C) X   
Kristina Jönsson (S) X   

Angela Magnusson (M) X   
Annalena Emilsson (C)   X 

Eva Ågren Svensson (MP) X   
Nils-Erik Johansson (S) X   
Anna-Lena Lövgren Melin 

(S) X   

Lars-Göran Jarl (SD)  X  

Mikael Kahlin (-)  X  

Summa 6 2 1 

  

Med 6 ja-röster för Majvor Perssons (C) m.fl.´s förslag och 2 nej-

röster för Mikael Kahlins (-) m.fl.´s förslag beslutar socialnämnden 

i enlighet med Majvor Perssons (C) m.fl.´s förslag.  

 

Reservation 

Mikael Kahlin (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget för-

slag.  

Lars-Göran Jarl (SD) reserverar sig mot beslut.  

_____ 

 

Ersättarens mening 

Karl-Fredrik Klinker (-) och Anna-Helen Djivjak (SD) instämmer i 

Mikael Kahlins (-) förslag. 

Karl-Fredrik Klinker (-) noterar avvikande mening mot socialnämn-

dens beslut. 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunledningskontoret 
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§ 26 Dnr 2016-000257  

 

Motion om tobaks-, alkohol- och drogfria HVB- och stödboen-

den 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lämnar följande yttrande: 

 

Laholms kommun har idag endast HVB och stödboenden för en-

samkommande barn. I boendenas allmänna regler framkommer att: 

 

”Rökning är förbjudet i boendet. Hot, våld och skadegörelse poli-

sanmäls. Skadegörelse/vandalism ersätts av ungdomen själv. Inne-

hav och bruk av droger anmäls till polis respektive socialtjänst. Al-

kohol är förbjudet och anmäls till god man, socialsekreterare och fö-

reståndare.” 

 

Det finns också en handlingsplan vid misstanke om brukande av al-

kohol eller droger där det framgår hur personalen ska agera när de 

misstänker att någon är påverkad av alkohol eller droger eller säl-

jer/langar alkohol eller droger. 

 

I samverkan med Humlan som är kommunens enhet för miss-

bruk/beroende finns rutin för drogtester. Enligt grundlag har alla 

medborgare rätt att säga nej till påtvingade kroppsliga ingrepp, drog-

test kan därför inte genomföras utan samtycke från ungdom och 

vårdnadshavare/godman. Att avstå att lämna prov får inte likställas 

med positivt resultat. Rutinen beskriver också hur personalen ska 

agera om testet visat förekomst av droger. 

 

Samtliga ungdomar och godemän informeras om de allmänna reg-

lerna och kontakt tas alltid med god man/särskilt förordnad vård-

nadshavare vid incidenter med alkohol eller droger. 

 

Socialnämndens bedömning är att erforderligt regelverk kring to-

bak, alkohol och droger finns.  

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Ingmar Rundberg (SD) 

att fullmäktige ska besluta: 

- Att kommunen snarast inför kontroller så att samtliga HVB-hem 

och stödboende i kommunen hålls rökfria, fria från alkoholhaltiga 

drycker samt självklart fria från hasch och andra narkotikaklas-

sade preparat, forts. 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts. 

 

- Att kommunen tar fram en handlingsplan hur personal på dessa 

boenden ska agera med t.ex. orosanmälan eller polisanmälan i fö-

rekommande fall, om man träffar på barn och ungdomar under 18 

år som röker eller dricker alkohol eller som verkar påverkade av 

narkotika 

- Att vid tveksamhet låta ungdomarna drogtestas med screening al-

ternativt alkotest, vägran att utföra test klassas samma som posi-

tivt test inom andra HVB, 

- Att kommunen särskilt informerar personal och gode män för ung-

domarna om vad som gäller för langningsbrott. 

 

Kommunfullmäktige begär socialnämndens yttrande över motion-

en.  

 

Beslutsunderlag 

Remiss från kommunfullmäktige den 26 oktober 2016 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 8 februari 2017 

Socialnämndens beredningsutskott den 14 februari 2017, § 94 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige      
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 27 Dnr 2016-000271  

 

Granskning av kommunens kompetensförsörjning mm 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar tjänsteskrivelse den 15 januari 2017 som svar 

på rapporten Granskning av kommunens kompetensförsörjning mm.  

 

Ärendebeskrivning 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Laholms kommun 

har det genomförts en granskning av kommunstyrelsen, social-

nämnden och barn- och utbildningsnämnden i syfte att bedöma i vil-

ken mån det bedrivs ett ändamålsenlig strategiskt arbete gällande 

kompetensförsörjning och bemanning. 

 

Granskningsrapporten har gått ut på remiss till kommunstyrelsen, 

barn och ungdomsnämnden samt socialnämnden.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 15 januari 2017 

Revisionsrapport Laholms kommun Granskning av kommunens 

kompetensförsörjning mm  

Socialnämndens beredningsutskott den 14 februari 2017, § 95 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunrevisionen     
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§ 28 Dnr 2017-000052  

 

Riktlinjer för stiftelsen Arthur och Ebba Johnssons minnesfond  

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att ändra riktlinjerna för Stiftelsen Arthur 

och Ebba Johnssons minnesfond i enlighet med verksamhetens för-

slag: 

 

- Fondens medel kan användas till trevnad för de boende på sär-

skilda boenden inom Laholms kommun och för utsmyckning av 

lokaler på dessa boenden. 

 

- Kapital och avkastning kan sökas av föreningar och organisa-

tioner inom Laholms kommunför gemensamma aktiviteter och av 

de särskilda boendena för aktiviteter och utsmyckning av lokaler 

på de särskilda boendena. 

 

- Ansökan sker löpande under året via personliga brev som skickas 

till: Laholms kommun, Socialnämnden, 312 80 Laholm. 

 

- Beslut om bidrag beslutas av socialchefen. 

 

- När samtliga tillgångar förbrukats anses stiftelsen upplöst. 

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämndens arbetsutskott fattade den 17 december 2009 beslut 

om riktlinjer för Stiftelsen Arthur och Ebba Johnssons minnesfond. 

Stiftelsen har hittills inte använts maximalt och för att underlätta an-

vändningen av fonden föreslår verksamheten att beloppsgränsen på 

50 000 kr per år tas bort för att möjliggöra större investeringar, ex 

side-by-side cyklar.  

 

2015-12-31 uppgick kapitalet i fonden till 382 795 kr. 

 

Verksamheten föreslår också att ansökningsdatumet tas bort och att 

ansökningar tas emot och beviljas löpande under året. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 30 januari 2017 

_____ 
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§ 29 Dnr 33812  

 

Riktlinjer för Stiftelsen Laholms sjukvårdsfond 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att ändra riktlinjerna för Stiftelsen Laholms 

sjukvårdsfond i enlighet med verksamhetens förslag: 

 

- Fondens är avsedd för behövande äldre personer boende på sär-

skilda boenden inom Laholms kommun. 

 

- Kapital och avkastning kan användas till bidrag för behov som 

inte kan tillgodoses på annat sätt, t ex kostnader för resor, kostnad 

för personalstöd vid resor eller specialhjälpmedel. Utdelningen är 

maximalt 10 000 kr per person och år. 

 

- Ansökan sker löpande under året via personliga brev som skickas 

till: Laholms kommun, Socialnämnden, 312 80 Laholm. 

 

- Beslut om bidrag beslutas av socialchefen. 

 

- När samtliga tillgångar förbrukats anses stiftelsen upplöst. 

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämndens arbetsutskott fattade den 17 december 2009 beslut 

om riktlinjer för Stiftelsen Laholms sjukvårdsfond. Stiftelsen har hit-

tills inte använts maximalt och för att underlätta användningen av 

fonden föreslår verksamheten att beloppsgränsen på 50 000 kr per år 

tas bort för att möjliggöra exempelvis gemensamma resor för de bo-

ende på kommunens särskilda boenden. 

 

2015-12-31 uppgick kapitalet i fonden till 429 627 kr. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 30 januari 2017 

Socialnämndens beredningsutskott den 14 februari 2017, § 97 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 30 Dnr 2016-000130  

 

Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och rappor-

tering enligt 16 kap 6 f § SoL samt beslut enligt 9 § LSS och rap-

portering enligt 28 f-g §§ LSS, kvartal 4/2016 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner individ- och kvartalsrapport 3-4/2016 

och överlämnar dem till Inspektionen för vård och omsorg. 

 

2. Socialnämnden överlämnar kvartalsrapporten för information till 

revisionen och kommunfullmäktige. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunens socialnämnd är skyldig att anmäla till socialstyrelsen 

enligt 16 kap 6 f § SoL och enligt 28 f-g §§ LSS om en beviljad in-

sats inte har verkställts inom tre månader. Nämnden ska på mot-sva-

rande sätt också rapportera om en insats har avbrutits och inte verk-

ställts på nytt inom tre månader. 

 

Ärendena ska anmälas på individrapporter och kvartalsrapporter. 

 

Rapportering av ej verkställda beslut ska även anmälas till revisionen 

samt kommunfullmäktige. 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 26 januari 2017 

Kvartalsrapport 3-4/2016 

Socialnämndens beredningsutskott det 14 februari 2017, § 98 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunrevisionen 

Kommunfullmäktige      
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§ 31 Dnr 2017-000030  

 

Anmälningsärenden år 2017 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger redovisningen till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Beslut och andra dokument som kommit in till socialtjänsten under 

månaden.  

 

Beslutsunderlag 

Förteckning över anmälningar den 22 februari 2017  

Förteckning över förslag och synpunkter den 22 februari 2017  

_____ 
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§ 32 Dnr 2017-000007  

 

Anmälan av delegationsbeslut år 2017 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger redovisningen till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

I enlighet med kommunallagen 33-38 §§ 6 kap får en nämnd uppdra 

åt ett utskott, ledamot, ersättare eller en anställd hos kommunen att 

besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av 

ärenden. Beslut som fattats på nämndens vägnar ska i enlighet med 

kommunallagen 35 § 6 kap anmälas till socialnämnden i den ordning 

som nämns i beslutad delegationsordning.  

 

Beslutsunderlag 

Förteckning över anmälda delegationsbeslut samt beslut enligt be-

slutanderätt enligt lag den 22 februari 2017.  

_____ 
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§ 33 Dnr 2017-000019  

 

Informationsärenden år 2017 

 

1. Redovisning av utvalt delegationsbeslut 

 

2. Bestridande av faktura, missbruksvården 

 

3. Särnär 

 

4. Ensamkommande 

 

5. Sommaraktivitet sommaren 2017, nämndsöverskridande 

 

6. Kontanthantering 

 

7. Översyn kommunens politiska organisation, 6 mars 2017 

 

8. Uppföljning av föregående års nämndsbeslut den 29 februari 2016 

 

9. Verksamhetschefens agenda 

 

10. Ledamöternas inspel 

_____ 

 

 

 

 


