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Beslutande 

Ledamöter  
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 

Caroline Liberg (S) 

Hannele Kumpulainen (S) 

Gun Johansson (C) 

Agneta Lundgren (C) 

Eva Sidekrans (M) 

Kurt Törnblom (SD) 

Mona Hansson (KV) 67-75, 77-78  

Tjänstgörande ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot 

Anna-Karin Lidberg (S)  Jenny Dahlberg (S) 

Ann-Charlotte Ågren (L)  Kenneth Gottschalk (M)  

Torbjörn Löfgren (KV) 76, 79-81 Mona Hansson (KV)  

Övriga närvarande 

Ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 

Britta Gustavsson (S) 

Rose-Marie Westerholm (S) 

Ola Lindberg (MP) 

Torbjörn Löfgren 67-75, 77-78  

Övriga deltagare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Befattning 

Jenny Mattsson Tenser 68, 69 Familjerättssekreterare 

Nikola Jevtic 71 Verksamhetsutvecklare KS 

Ulrika Stenlund 71 Verksamhetsutvecklare ON 

Åsa Larsson 71 Enhetschef öppenvård/familjehem 

Joel Gordon Hultsjö 73 Kommunarkivarie 

Jenny Norrå 76 Ekonom 

Marit Hellström 76 Ekonom 

Karin Östlund 79, 80 Verksamhetsutvecklare 

Roger Petrini 80 Oppositionsråd 

Claudia Forsberg 70, 72, 74 Verksamhetschef IFO 

Ann-Louise Brolin  Förvaltningschef 

Gunvor Pettersson Nämndsekreterare 
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§ 67 Godkännande av dagordning 
  

Beslut 
Omsorgsnämnden godkänner dagordningen med följande ändring och tillägg; 

 

Utgår: 

 Punkt nr 14, Information och rapportering från nämndens olika verksamhetsområden. 

 Punkt nr 16, Rapporter och meddelanden, återkommer på nämndens extra 

sammanträde 2022-09-09. 

 

Tillägg: 

 Beslut om särskild förordnad vårdnadshavare i enlighet med 6 kap. 8a § 

Föräldrabalken (1949:381 FB) 

 Nedläggning av faderskap enligt 2 kap. 7 § 1 stycket Föräldrabalken. 

 

____________________ 
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§ 68 Beslut om särskild förordnad vårdnadshavare i enlighet med 
 6 kap. 8a § Föräldrabalken (1949:381 FB) 

 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar enligt 6 kap. 8a § föräldrabalken att till Tingsrätten i Uppsala 

föreslår att xxx utses som särskilt förordnad vårdnadshavare för xxx samt att yrka att 

Tingsrättens beslut ska gälla omedelbart.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Ärendet gäller utredning av särskild förordnad vårdnadshavare i enlighet med 6 kap. 8a § 

Föräldrabalken (1949:381 FB) för xxx. 

  
Beslutsunderlag 

 Utredning av särskilt förordnad vårdnadshavare, daterad 2022-08-29. 

 Åtaganden rörande särskilt förordnad vårdnadshavare, daterade 2022-07-25. 

 

Handläggare: Familjerättssekreterare Jenny Mattsson Tenser. 

 

____________________ 
Beslutet lämnas till 
Tingsrätten i Uppsala 

Vårdnadshavare 

Individ- och familjeomsorgen 
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§ 69 Nedläggning av faderskap enligt 2 kap. 7 § 1 stycket 
 Föräldrabalken 
 
Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar med stöd av 2 kap. 7 § 1 stycket Föräldrabalken (FB) att lägga ner 

faderskapsutredningen gällande xxx med vetskap om att om ny information inkommer kan 

utredningen öppnas igen.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Ärendet gäller nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 stycket Föräldrabalken 

gällande xxx. 

  
Beslutsunderlag 

 Utredning från familjerätten, daterad 2022-07-15. 

 

Handläggare: Familjerättssekreterare Jenny Mattsson Tenser. 

 

____________________ 
Beslutet lämnas till 
Vårdnadshavare 

Individ- och familjeomsorgen 
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§ 70 Anmälan av delegationsbeslut och beslut tagna med 
 kompletterande beslutsrätt 
  

Beslut 
Samtliga ärenden anses anmälda: 

 
Sammanfattning av ärendet 
1. Beslut enligt 11 § LVU avseende omplacering av xxx. 

 Beslutet taget 2022-03-07 av Jenny Dahlberg. 

 

2. Beslut enligt11 § LVU avseende omplacering av xxx. 

 Beslutet taget 2022-04-27 av Jenny Dahlberg. 

 

3. Beslut enligt 11 § LVU avseende omplacering av xxx. 

 Beslutet taget 2022-07-18 av Caroline Liberg. 

 

4. Beslut enligt 11 § LVU avseende omplacering av xxx. 

 Beslutet taget 2022-08-01 av Agneta Lundgren. 

 

5. Beslut enligt 11 § LVU avseende placering av xxx. 

 Beslutet taget 2022-04-14 av Eva Sidekrans. 

 

6. Beslut enligt 11 § LVU avseende placering av xxx. 

 Beslutet taget 2022-04-22 av Jenny Dahlberg. 

 

7. Beslut enligt 11 § LVU avseende placering av xxx. 

 Beslutet taget 2022-04-30 av Mona Hansson. 

 

8. Beslut enligt 11 § LVU avseende placering av xxx. 

 Beslutet taget 2022-05-09 av Jenny Hansson. 

 

9. Beslut enligt 11 § LVU avseende placering av xxx. 

 Beslutet taget 2022-06-16 av Jenny Dahlberg. 

 

10. Beslut enligt 11 § LVU avseende placering av xxx. 

 Beslutet taget 2022-06-17 av Jenny Dahlberg. 

 

11. Beslut enligt 11 § LVU avseende omplacering av xxx. 

 Beslutet taget 2022-06-17 av Agneta Lundgren. 

 

12. Beslut enligt 11 § LVU avseende omplacering av xxx. 

 Beslutet taget 2022-07-05 av Jenny Dahlberg. 
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13. Beslut enligt 11 § LVU avseende omplacering av xxx. 

 Beslutet taget 2022-07-28 av Agneta Lundgren. 

 

14. Beslut enligt 11 § LVU avseende omplacering av xxx. 

 Beslutet taget 2022-07-26 av Agneta Lundgren. 

 

15. Beslut enligt 11 § LVU avseende omplacering av xxx. 

 Beslutet taget 2022-08-04 av Agneta Lundgren. 

 

16. Beslut enligt 11 § LVU avseende omplacering av xxx. 

 Beslutet taget 2022-08-06 av Agneta Lundgren. 

 

17. Beslut enligt 11 § LVU avseende omplacering av xxx. 

 Beslutet taget 2022-08-20 av Caroline Liberg. 

 

18. Beslut enligt 11 § LVU avseende omplacering av xxx. 

 Beslutet taget 2022-08-24 av Jenny Dahlberg. 

 

19. Beslut enligt 6 § LVU avseende omedelbart omhändertagande av xxx. 

 Beslutet taget 2022-07-26 av Agneta Lundgren. 

 

20. Beslut enligt 6 § LVU avseende omedelbart omhändertagande av xxx. 

 Beslutet taget 2022-08-20 av Caroline Liberg. 

 

21. Beslut enligt 14 § 2 st p 1 LVU avseende umgängesbegränsning och hemlighållande av 

 vistelseort enligt 14 § 2 LVU av xxx. 

 Beslutet taget 2022-07-26 av Agneta Lundgren. 

 

22. Beslut enligt 14 § andra stycket LVU att vistelseorten avseende xxx ej ska röjas för 

 vårdnadshavaren. 

 Beslutet taget 2022-07-26 av Agneta Lundgren. 

 

23. Beslut enligt 43 § LVU avseende begäran om handräckning av Polismyndigheten för 

 avviken ungdom xxx.  

 Beslutet taget 2022-04-14. 

 

24. Beslut enligt 43 § LVU avseende begäran om handräckning av Polismyndigheten för 

 avviken ungdom xxx. 

 Beslutet taget 2022-05-01 av Mona Hansson. 

 

25. Beslut enligt 43 § LVU avseende begäran om handräckning av Polismyndigheten för 

 avviken ungdom xxx. 

 Beslutet taget 2022-04-30. 
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26. Beslut enligt 43 § LVU avseende begäran om handräckning av Polismyndigheten för 

 avviken ungdom xxx. 

 Beslutet taget 2022-05-21 av Caroline Liberg. 

 

27. Beslut enligt 43 § LVU avseende begäran om handräckning av Polismyndigheten för 

 avviken ungdom xxx. 

 Beslutet taget 2022-05-31 av Jenny Dahlberg. 

 

28. Beslut enligt 43 § LVU avseende begäran om handräckning av Polismyndigheten för 

 avviken ungdom xxx. 

 Beslutet taget 2022-06-16 av Jenny Dahlberg. 

 

29. Beslut enligt 43 § LVU avseende begäran om handräckning av Polismyndigheten för 

 avviken ungdom xxx. 

 Beslutet taget 2022-08-18 av Jenny Dahlberg. 

 

30. Beslut enligt 43 § LVU avseende begäran om handräckning av Polismyndigheten för 

 avviken ungdom xxx. 

 Beslutet taget 2022-08-24 av Jenny Dahlberg. 

____________________ 

  
 

  



  
 Omsorgsnämnden  
 2022-09-06  

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

9 

 

 

§ 71 Information om handlingsplanen för familjehemsvården 
 

Diarienr 

ON/2022:47.751 

 

Beslut 
Omsorgsnämnden tackar för informationen och ger förvaltningen i uppdrag att återkomma på 

nämnden 2022-12-13 för att redovisa utvärderingen av projektet.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsutvecklare Nikola Jevtic och Ulrika Stenlund samt enhetschef Åsa Larsson 

informerar om projektet ”Effektivare kommun” som pågått i snart ett år. 

 

Utifrån utredning och analys som gjorts av projektgruppen har IFO kommit fram till att starta 

ett utvecklingsprojekt med fokus på familjehemsvård och placeringar. 

Kommunen har i dag stora kostnader för placeringar som främst kan härledas till många och 

långa placeringar samt en hög andel konsulentstödda familjehem. Utvecklingsprojektet har 

som syfte att: 

 Utveckla och se över rutiner för handläggare, familjehemssekreterare, behandlare och 

chefer 

 Ta fram kostnadsberäkning och organisationsplan för att utveckla stödet till egna 

familjehem, ta över konsulentstödda familjehem till egen regi och rekrytera egna 

familjehem 

 Se över och implementera rutiner gällande inköp och avtalshantering. 

 

Projektet startar i september och ska utvärderas i december. 

  
Beslutsunderlag 

 PowerPoint-presentation 

 

____________________ 
Beslutet lämnas till 
Verksamhetschef IFO C Forsberg 

Enhetschef Å Larsson 

Verksamhetsutvecklare U Stenlund 

Verksamhetsutvecklare N Jevtic 
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§ 72 Digital signering dagtid 
 

Beslut 
Omsorgsnämnden tackar för informationen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Claudia Forsberg verksamhetschef IFO informerar att hon har varit i kontakt med 

socialjour.se för att se över möjligheten att införa digital signering dagtid vardagar, till en 

kostnad av 5000 kr per år. 

 

Claudia Forsberg meddelar att hon återkommer med mer information på nämnden i oktober. 

 

____________________ 
Beslutet lämnas till 
Socialjouren i Uppsala 

Förvaltningschef A-L Brolin 

Verksamhetschef IFO C Forsberg  
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§ 73 Förslag till revidering av Dokumenthanteringsplan för 
 Omsorgsnämnden 
Diarienr 

ON/2022:42.004 
  

Beslut 
Omsorgsnämnden godkänner kommunarkivarie Joel Gordon Hultsjös förslag till  revidering 

av Omsorgsnämndens dokumenthanteringsplan.   

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunarkivarie Joel Gordon Hultsjö informerar om förslag till revidering i Omsorgs-

nämndens dokumenthanteringsplan. 

  

Bevarandeutredning rörande upphandlingshandlingar inom IFO 
Dokumenthanteringsplanen är det gällande dokumentet i en nämnd för vad som ska bevaras 

och gallras (förstöras) i dess verksamhet. Allt bevarande eller gallrande av handlingar som 

inte ingår i dokumenthanteringsplanen, bör föregås av en bevarande eller gallringsutredning 

av kommunarkivarien. En bevarandeutredning har genomförts som har utgått från att det finns 

ett behov från anställda inom Individ- och familjeomsorgen samt upphandlingsansvariga att 

rutinerna kring bevarandet av dokument rörande avrop och avropsavtal tydliggörs. Utifrån 

slutsatserna i bevarandeutredningen föreslår kommunarkivarien att kommunstyrelsen beslutar 

att ett tillägg görs till omsorgsnämndens dokumenthanteringsplan för att inkludera de 

handlingstyper som föreslås i utredningen. 

 

Kommunarkivarien föreslår att följande tabell läggs till i dokumenthanteringsplanen: 

  

Typ av 

handling 

Förvaringsplats Bevaras eller 

gallras 

Levereras till 

centralarkivet 

Beslut att ett 

barn ska 

placeras, med 

bilagor 

Närarkiv IFO (i 

särskild mapp 

placerad i 

barnens akt) 

Bevaras Efter 5 år 

Beslut att 

placera i 

familjehem 

Närarkiv 

kommunhuset 

Bevaras (ingår i 

arbetsutskottets 

protokollserie) 

Efter 5 år 

Tjänsteskrivelse 

vid val av 

familjehem 

Närarkiv IFO (i 

särskild mapp 

placerad i 

barnens akt) 

Bevaras Efter 5 år 
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Bevarandeutredning, tolkning av 5-15-25-principen i dokumenthanteringsplanen 
Dokumenthanteringsplanen styr vilken dokumentation som upprättas vid eller inkommit till 

en myndighet som ska bevaras eller gallras (förstöras). Alla beslut om gallring och bevarande 

utöver gällande dokumenthanteringsplan görs av respektive nämnd.  

Enligt gällande dokumenthanteringsplan för omsorgsnämnden ska alla akter för personer 

inom IFO som är födda den 5:e, 15:e och 25:e varje månad bevaras i centralarkivet. Detta 

görs med syfte att skapa ett statistiskt underlag för forskningens behov. Resterande 

personakter ska gallras fem år efter att akten avslutats. Detta följer nationell arkivpraxis samt 

Socialtjänstlagen, Patientdatalagen och Socialtjänstförordningens regler. Där dokument-

hanteringsplanen avviker från gällande praxis och lagar är att den specificerar att akterna som 

bevaras i centralarkivet ska gallras efter 80 år.  

Detta avviker från Socialstyrelsens, SKR:s och Riksarkivets rekommendationer.  Det är därför 

tveksamt att tidsbestämma arkivhandlingars lagring i ett arkiv. 

  

Kommunarkivarien föreslår Omsorgsnämnden besluta att handlingar och akter som enligt 

dokumenthanteringsplan för Omsorgsnämnden (2020-04-01) ”ska bevaras i 80 år” ska 

hanteras enligt formuleringen ”bevaras”. 

 
Beslutsunderlag 

 Dokumenthanteringsplan för Omsorgsnämnden 2020-04-01 

 Tjänsteskrivelse, kommunarkivarie Joel Gordon Hultsjö, daterad 2022-08-15. 

 Bevarandeutredning gällande upphandlingsdokumentation inom Individ- och 

familjeomsorgen, daterad 2022-08-16. 

 Tjänsteskrivelse, kommunarkivarie Joel Gordon Hultsjö, daterad 2022-08-15. 

 Bevarandeutredning gällande tolkning av 5-15-25-principen i dokument-

hanteringsplan. 

 

__________________ 
Beslutet lämnas till 
Kommunarkivarie J Gordon Hultsjö 

Förvaltningschef A-L Brolin 

Verksamhetschef IFO C Forsberg 

Tf vård- och omsorgschef M Lenkey 
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§ 74 Förslag till revidering av Delegationsordning för 
Omsorgsnämnden 

 

Diarienr 

ON/2020:6.002 

 

Beslut 
Omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till revidering av Omsorgsnämndens 

delegationsordning.   

 
Sammanfattning av ärendet 
Claudia Forsberg, verksamhetschef IFO, informerar att Individ- och familjeomsorgen 

kontinuerligt gör en översyn av Omsorgsnämndens delegationsordning.  

I tjänsteskrivelse daterad 2022-07-19 redovisar hon vad som behöver läggas till, ändras eller 

tas bort. 

  
Beslutsunderlag 

 Delegationsordning för Omsorgsnämnden, 2021-09-07 § 6 

 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från verksamhetschef IFO Claudia Forsberg, 

daterad 2022-07-19. 

 

____________________ 
Beslutet lämnas till 
Förvaltningschef A-L Brolin 

Verksamhetschef IFO C Forsberg 

Enhetschef P Spåls 

Enhetschef A Wånggren 
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§ 75 Dataskyddsombud för Omsorgsnämnden 
 

Diarienr 

ON/2022:37.009 

 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att utse utredare Erik Klippmark och kommunarkivarie/-

informationssäkerhetssamordnare Joel Gordon Hultsjö till Dataskyddsombud för 

Omsorgsnämnden.   

 
Sammanfattning av ärendet 
Dataskyddsförordningen gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 

2018. Förordningen reglerar hur personuppgifter får behandlas och ersätter den nuvarande 

personuppgiftslagen (PUL).  

Varje offentligt organ, det vill säga en myndighet eller folkvald församling ska enligt 

förordningen utse ett Dataskyddsombud.  

Ombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen följs inom organisationen genom 

att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser. Dataskyddsombudet ska kunna 

arbeta självständigt och oberoende, utan att bli påverkad av andra inom organisationen. Det är 

därför viktigt att dataskyddsombudet inte har andra arbetsuppgifter som kan krocka med 

rollen som Dataskyddsombud. Det är till exempel inte lämpligt att dataskyddsombudet sitter i 

organisationens ledning eller är med och fattar strategiska beslut om kärnverksamheten som 

omfattar personuppgiftsbehandling. 

 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från förvaltningschef Ann-Louise Brolin, 

daterad 2022-06-14. 

 Bilaga: Dataskyddsombud. 

 

____________________ 
Beslutet lämnas till 

Datainspektionen 

Utredare E Klippmark 

Arkivarie/informationssäkerhetssamordnare J Gordon Hultsjö 

Förvaltningschef A-L Brolin 

   



  
 Omsorgsnämnden  
 2022-09-06  

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

15 

 

 

§ 76 Budgetuppföljning för perioden januari-juli 2022 
 

Diarienr 

ON/2021:18.704 

 

Beslut 
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av enkel budgetuppföljning för perioden januari-

juli 2022. 

   
Sammanfattning av ärendet 
Ekonom Jenny Norrå redovisar den ekonomiska rapporten för perioden januari-juli 2022. 

 

Prognosen för 2022 visar en avvikelse mot budget om ca -24 397 miljoner kronor. 

 
Beslutsunderlag 

 Enkel budgetuppföljning för perioden januari-juli 2022. 

 

 

____________________ 
Beslutet lämnas till 
Kommunstyrelsen 

Förvaltningschef A-L Brolin 

Verksamhetschef IFO C Forsberg 

 Tf vård- och omsorgschef M Lenkey 
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§ 77 Delgivning av övriga paragrafer i arbetsutskottets protokoll 
2022-08-23 

 
Beslut 
Övriga paragrafer i arbetsutskottets protokoll från 2022-08-23 anses delgivna. 

   

____________________ 
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§ 78 Delegationsbeslut för perioden mars-augusti 2022 

Beslut 
Redovisning av delegationsbeslut för perioden mars-augusti 2022 godkänns och läggs till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen redovisar delegationsbeslut tagna under perioden mars-augusti 2022. 

 

Administration  
1. Förvaltningschef  

2. Enhetschefer vård och omsorg  

3. Enhetschefer individ- och familjeomsorgen  

4. Samverkansprotokoll, enhetssamverkan  

5. Redovisning av tecknade avtal och överenskommelser 

6. 

 

Vård- och omsorg  
7. Biståndsbeslut  

8. Färdtjänst och Riksfärdtjänst  

9. LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade)  

10. Bostadsanpassningsbidrag  

11. Lex Maria, lex Sarah 

 

Individ- och familjeomsorgen  
12. Behandlingsärenden, barn/familj  

13. Behandlingsärenden, vuxen  

14. Ekonomiskt bistånd  

15. Familjerätt, fader/föräldraskap  

16. Dödsboanmälan  

17. Delegation, jourlägenhet 

 

____________________ 
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§ 79 Boendeplan särskilt boende för äldre samt boendeplan för 
funktionsvarierade 

 

Diarienr ON/2022:46.775 

 

Beslut 
Omsorgsnämnden antar förslaget till boendeplan för äldre samt boendeplan för 

funktionsvarierade. Dessutom beslutar nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att redovisa 

planen en gång per år. 

   
Sammanfattning av ärendet 
Särskilt boende 

Särskilt boende för äldre är en boendeform som kommunen beviljar enligt Socialtjänstlagen 

(2001:453 SoL). Kommunen är enligt 5 kap. 5 § skyldig att tillhandahålla särskilda 

boendeformer för service och omvårdnad för äldre som har behov av särskilt stöd. 

I Älvkarleby kommun finns Tallmons vård- och omsorgsboende som sedan tillbyggnad 

färdigställd 2019 består av totalt 125 platser. I dagsläget används 69 av dessa platser till 

särskilt boende för äldre och nio platser till korttidsvistelse. Totalt är det 78 platser som 

används och av de 69 platserna i särskilt boende är fördelningen i dagsläget 40 med inriktning 

mot demens, 20 med inriktning mot omsorg och nio med inriktning mot psykiatri. 

I denna boendeplan beskrivs hur behovet av särskilt boende för äldre beräknas se ut i 

kommunen de närmaste 10 åren. Den demografiska utvecklingen kommer att medföra ett 

större behov varför en långsiktig planering för när det är aktuellt att öppna fler enheter på 

Tallmon kommer vara viktigt för att möta det ökade behovet i rätt tid. 

 

Funktionsvarierade 
Bostad med särskild service för personer med funktionsvariation beviljar kommunen enligt 

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387 LSS). 

I kommunen har vi i dagsläget två gruppbostäder enligt LSS för vuxna, Borggatan och 

Hårstagatan med fem boendeplatser vardera. I dagsläget är nio av de totala tio platserna 

upptagna. I kommunen finns även boendeformen Servicebostad enligt LSS vilket innebär att 

kommunen tillhandahåller lägenhet till brukare som kommunen i sin tur hyrt av 

Älvkarlebyhus. I dagsläget har vi i kommunen fyra personer med beslut om servicebostad 

enligt LSS och dessa personers lägenheter är samtliga placerade kring centrum i kommunens 

tätort Skutskär.  

 

Förvaltningschef Ann-Louise Brolin och verksamhetsutvecklare Karin Östblom redovisar de 

bägge boendeplanerna. 
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Beslutsunderlag 

 Boendeplan för funktionsvarierade 2022 med utblick mot 2032. 

 Boendeplan, särskilt boende för äldre 2022 med utblick mot 2032. 

 

____________________ 
Beslutet lämnas till 
Förvaltningschef A-L Brolin 

Verksamhetsutvecklare K Östblom 
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§ 80 Aktuell kösituation inom vård och omsorg 
 

Diarienr 

ON/2021:18.704 
  

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att hålla en extra nämnd 2022-09-09 för att behandla frågan om 

öppnande av en ny enhet om 9 platser på Tallmon. 

   
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Ann-Louise Brolin redovisar körapport för boende inom vård och omsorg. 

 
Beslutsunderlag 

 Körapport för boenden, daterad 2022-09-05. 

 PowerPoint-presentation. 

 

____________________  

Beslutet lämnas till 
Förvaltningschef A-L Brolin 

Verksamhetsutvecklare K Östblom 

Tf vård- och omsorgschef M Lenkey 

Ekonom J Norrå 

Ekonom M Hellström 
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§ 81 Information och rapportering från uppdrag i arbetsutskott 
och nämnd 

 

 

Ingen information fanns att delge nämnden denna gång. 

 

____________________  

 

 

 

 


