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§ 102

Besök av Röda korset 

Socialnämndens beslut 

Nämnden tackar Röda Korset för informationen 

Sammanfattning av ärendet 

Röda Korset i form av Kerstin, Ulla och Gunilla informerar nämnden om 

deras arbete samt var och vilket behov av ekonomiska medel som finns.   
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§ 103 Dnr 2020-000002 

Verksamhetsuppföljning januari till oktober 2020 

Socialnämndens beslut 

Att ta del av uppföljningen 

Sammanfattning av ärendet 

Socialförvaltningen har upprättat en resultatuppföljning för verksamheterna 

efter 10 månader. Prognos för året har beräknats till ett underskott med – 14 

770 tkr (16 021 tkr).  

På grund av rådande läge med Covid-19 är prognoserna mycket svåra att 

beräkna. För närvarande uppgår kostnaderna till 13 600 tkr (12 800 tkr), en 

ökning med 800 tkr mot föregående uppföljning. Hittills uppkomna Covid-

kostnader är med i prognosen. Kommande kostnader är inte med förutom 

personalkostnader för Covid-teamet, de är medräknade.  

Utöver kostnader för Covid-19 återfinns de största avvikelseposterna inom 

placeringskostnader BoU, försörjningsstöd samt våld i nära relation.  

Ekonom Malin Karlsson föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsuppföljning januari-oktober 2020 
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§ 104 Dnr 2020-000100 

Attestregister 2021 

Socialnämndens beslut 

Att godkänna upprättade listor över attestanter och ersättare för 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialförvaltningen har reviderat attestregister för 2021. Enligt tidigare 

beslut ska årlig revidering ske. 

Förvaltningens ekonom överlämnar här förslag till attestanter och ersättare 

för socialförvaltningens verksamheter 2021. 

Eventuellt nya beslutsattestanter som tillkommer under året beslutar 

förvaltningschef om. Dessa beslut rapporteras till nämnden som 

delegationsärenden. 

När nya beslutsattestanter och ersättare tillkommer lämnas signaturprov på 

attestlistan. 

Ekonom Malin Karlsson föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Påskrivet attestregister 

Beslutet skickas till 

Ekonom  
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§ 105 Dnr 2020-000090 

Verksamhetsplan 2021 

Socialnämndens beslut 

Att med vissa redaktionella ändringar anta upprättad verksamhetsplan 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden ska årligen fastställa en verksamhetsplan för nästkommande 

år.  

Socialförvaltningen lämnar härmed förslag till verksamhetsplan utifrån de 

beslut som socialnämnden fattat i samband med Ekonomisk Plan 2021-2023 

(SN 2020-10-12 § 90).  

Förvaltningschef Åsa Andersson föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Verksamhetsplan 2021 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 

Verksamhetschefer 
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§ 106 Dnr 2020-000102 

Statsbidrag inom Äldresatsningen 

Socialnämndens beslut 

Att höja grundbemanningen med 0,07 åa på Älvkullen, Fridensborg, 

Åhrlundsgården, Tallhöjden, Gullvivan, Enheten i Lesjöfors samt rehab- och 

korttidsenheten. 

Att 1.0 åa tjänst som assisterande undersköterska inrättas inom 

hemsjukvården. 

Reservation 

Christer Olsson (M), Lotta Jonsson (M) och Eva Eriksson (SD) reserverar 

sig till förmån för Christer Olssons (M) förslag.  

Sammanfattning av ärendet 

Filipstads kommun har beviljats statliga medel med 5 735 037 kronor per år 

inom Äldresatsningen. Det är upp till varje kommun att bestämma hur de 

beviljade medlen ska användas för att höja kvalitén inom äldreomsorgen. 

Socialförvaltningen föreslår att grundbemanningen inom särskilt boende 

(exkl. Paradisgården) och rehab- och korttidsenheten höjs med 0,07 åa till en 

kostnad av ca 4,7 mkr per år (10,01 åa). 

En ökad grundbemanning innebär att mer tid till aktiviteter samt 

rehabiliterande insatser kan genomföras.  

En höjd grundbemanning motsvarande 0,07 åa (totalt 10.01 åa) innebär en 

kostnad på ca 4,7 mkr.  

Socialförvaltningen föreslår också att 1,0 åa tjänst som assisterande 

undersköterska inrättas inom hemsjukvården (kostnad 470 tkr per år). 

Hemsjukvården har under många år haft svårt att rekrytera sjuksköterskor 

och distriktssköterskor. Grundstaten inom verksamheten bedöms god men 

det är ständigt vakanta tjänster. Förvaltningen har använt sig av assisterande 

undersköterskor sedan några år tillbaka. Uppfattningen i verksamheten är att 

de innebär en viktig avlastning för sjuksköterskor och distriktssköterskor. De 
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assisterande undersköterskorna är idag inte permanent tillsatta i 

verksamheten utan finansieras av vakanser.  

Förvaltningschef Åsa Andersson föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Checklista 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Christer Olsson (M) yrkar avslag på att 1.0 åa som assisterande 

undersköterska inrättas inom hemsjukvården.  

Jomark Polintan (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer båda yrkanden under proposition och finner att nämnden 

beslutar att bifalla Jomark Polintans (S) förslag.  

Votering begärs och genomförs. 

De som röstar ja röstar för Christer Olssons (M) yrkande. 

De som röstar nej röstar på ordförandes yrkande. 

Christer Olsson (M), Lotta Jonsson (M), Eva Eriksson (SD) röstar ja. 

Britt-Marie Wall (S)m Torgeir Pettersen (S), Claes-Erik Eriksson (S), 

Jomark Polintan (S) röstar nej.  

Med 4 röster mot 3 avslås Christer Olssons (M) yrkande. Ordförande 

konstaterar att socialnämnden bifallit ordförandes och förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 

Ledningsgrupp 
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§ 107 Dnr 2018-000057 

Redovisning brytpunkt 

Socialnämndens beslut 

Att godkänna redovisningen. 

Att redovisning fortlöpande ska ske i maj och oktobers nämnder. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden lämnade vid sammanträdet i maj i uppdrag till förvaltningen 

att återkomma med redovisning av aktuella siffror på antalet ärenden som 

överstiger brytpunkten på 72 h. Redovisningen ska också belysa om ärenden 

är i glesbygd eller tätort. Förvaltningen fick också i uppdrag att redovisa 

antal lediga platser inom särskilt boende. 

Förvaltningschef Åsa Andersson föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Checklista 

Beslutet skickas till 

Ledningsgrupp 
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§ 108 Dnr 2020-000071 

Översyn områdesindelning inom hemtjänsten 

Socialnämndens beslut 

Att socialförvaltningen får i uppdrag att gå vidare med förslaget i 

tjänsteskrivelsen. 

Att uppdraget återredovisas vid socialnämndens sammanträde i mars 2021. 

Reservation 

Christer Olsson (M), Lotta Jonsson (M) och Eva Eriksson (SD) reserverar 

sig till förmån för Christer Olssons (M) förslag.  

Sammanfattning av ärendet 

Vid socialnämndens sammanträde i september fick socialförvaltningen i 

uppdrag att till sammanträdet i november återkomma med förslag på en ny 

områdesindelning inom hemtjänsten (ej Nykroppa och Lesjöfors). En ny 

indelning grundar sig bland annat i behov av ökad kontinuitet och kvalitet.  

Hemtjänsten är idag indelad i fyra geografiska områden (norra, södra, 

sparbanken och stora torget). Indelningen har sett likadan ut under flera år. 

Vissa justeringar av områdenas storlek har genomförts vid behov. 

Förvaltningen har påbörjat en analys av hur en ny indelning kan utformas. 

Ett möte är också genomfört med övriga funktioner som berörs av 

hemtjänstens indelning. På mötet konstaterades att det är hemtjänsten som 

först måste ta fram en ny indelning och därefter får övriga funktioner 

formera sig utifrån det. Facken har fått en första information på lokal 

samverkan i oktober. Förhandling genomförs när konkret och detaljerat 

förslag är framarbetat. 

Förvaltningen ser ett behov av att även fortsättningsvis arbeta med fyra 

områden. Skillnaden mot idag är att inriktningen i arbetet utgår ifrån att tre 

av områdena är grundade i geografiska gränser och att ett är format utifrån 

särskilda behov hos brukarna enligt följande: 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11(24) 

Sammanträdesdatum 

2020-12-18 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

1. Tre geografiska områden (norra, södra och centrala) med en enhetschef 

per område. Exakt vilka gator som ska ingå i vilket område är föränderligt 

över tid och anpassas ständigt utifrån belastning. Här pågår nu ett arbete, att 

genom markeringar på kartan, försöka få en uppfattning om hur en 

tredelning av ytan ska verkställas för att få tre relativt jämna områden.  

2. Ett område som är specialiserat utifrån brukare med särskilda behov. 

Specialisthemtjänsten innefattar till störst del personer med demenssjukdom 

men också personer med missbruks- och/eller psykiatrisk problematik. Det 

finns dock ett fåtal personer med speciella behov och stora svårigheter som 

saknar diagnos. Förvaltningen bedömer att även de personerna ska kunna 

erbjudas hemtjänst via specialisthemtjänsten. Specialisthemtjänsten blir en 

enda grupp med en egen enhetschef. Gruppen ska utbildas utifrån det 

uppdrag de har. Kontinuiteten blir högre med tanke på målgruppen. Gruppen 

är identifierad och förvaltningen bedömer det som möjligt att arbeta med 

specialiserad hemtjänst. Idag pågår ett fortsatt kartläggningsarbete runt 

gruppen för att komma vidare i planeringen. 

  

Om socialnämnden beslutar att förvaltningen får gå vidare med planeringen 

blir nästa steg: 

• Kriterier för specialisthemtjänst ska tas fram. Tydliga kriterier krävs för att 

överlämningen mellan biståndsbedömarna och hemtjänsten ska vara tydlig. 

Vid geografisk indelning är överlämningen enkel. 

• Övriga funktioner som idag arbetar utifrån nuvarande indelning måste 

skapa en ny indelning. Det är funktioner inom kommunrehab, 

hemsjukvården samt den myndighetsutövande delen (biståndsbedömarna). 

Nya samverkansytor behöver arbetas fram för dem som blir kopplade till ett 

område. 

• Skapa tre nya geografiska gränser. Utgångsläget är att ha ett område i den 

norra delen, ett i den södra och ett mer centralt område. Nuvarande fyra 

geografiska områden ska ritas om till att bli tre. För att kunna göra en relativt 

jämn fördelning pågår nu ett arbete med att kartlägga på vilka adresser flest 

hemtjänsttagare bor.  

• När de fyra områdena är utformade ska någon form av internt 

rekryteringsarbete /intresseanmälan genomföras så att samtliga medarbetare 

inom hemtjänsten knyts till ett område.  

• En översyn och planering runt bilar ska genomföras. 

• Systemen behöver anpassas efter den nya indelningen. Timecare (schema), 

timepool (vikarier), personec (lön), lapscare (planering) och procapita 

(verksamhetssystem) ska synkas ihop utifrån de nya områdena. Det krävs för 

att beslut ska kunna lämnas över till verkställigheten, att planering kan 
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genomföras, att vikarier kan knytas till verksamheter, att lön kan betalas ut 

från rätt konto osv. Det är ett stort arbete som kräver konsulthjälp. 

• Informationsinsatser till brukare/närstående samt medarbetare som berörs.

• Se över möjligheten att lokalisera specialisthemtjänsten i annan möjlig

lokal.

• Utbildningsinsatser

• Genomföra sedvanliga MBL-förhandlingar

Förvaltningschef Åsa Andersson föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Checklista 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Christer Olsson (M) yrkar att även Nykroppa ingår i det fortsatta arbetet med 

översynen.  

Jomark Polintan (S) yrkar avslag till Christer Olssons (M) förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer båda yrkanden under proposition och finner att nämnden 

beslutar att bifalla Jomark Polintans (S) förslag.  

Votering begärs och genomförs. 

De som röstar ja röstar för Christer Olssons (M) yrkande. 

De som röstar nej röstar på ordförandes yrkande. 

Christer Olsson (M), Lotta Jonsson (M), Eva Eriksson (DS) röstar ja. 

Britt-Marie Wall (S), Torgeir Pettersen (S), Claes-Erik Eriksson (S), Jomark 

Polintan (S) röstar nej.  

Med 4 röster mot 3 avslås Christer Olssons (M) yrkande. Ordförande 

konstaterar att socialnämnden bifallit ordförandes förslag.  

Beslutet skickas till 

Ledningsgrupp 
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§ 109 Dnr 2020-000104 

Remiss kostpolicy 

Socialnämndens beslut 

Att inte ha något att erinra mot ny kostpolicy för Filipstads kommun 

Sammanfattning av ärendet 

I tjänsteskrivelse daterad 28 september 2020 skriver teknik- och servicechef 

Inge Nilsson Piehl och kostchef Elisabet Lindeblad: 

En kostpolicy fungerar som ett styrande dokument för det dagliga arbetet 

och som stöd och planering för en kvalitetssäkrad måltidsverksamhet. För 

den måltidsverksamhet som bedrivs i kommunen ska kostpolicyn ses som ett 

vägledande dokument. 

Filipstads kommuns kostpolicy har inte uppdaterats sedan 2013. Syftet med 

revideringen av den befintliga kostpolicyn är att uppdatera riktlinjerna enligt 

Livsmedelsverkets råd. 

Den nya kostpolicyn har ett mer uttalat fokus på att mat och råvarors 

ursprung samt påverkan på klimat och miljö ska lyftas fram. 

Kostchef Elisabet Lindeblad föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Beslut teknikutskottet 2020-10-05 § 77 

Tjänsteskrivelse 

Förslag på kostpolicy 2021 

Beslutet skickas till 

Elisabet Lindeblad, kostchef 
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§ 110 Dnr 2020-000089 

Lex Maria 

Socialnämndens beslut 

Att godkänna informationen 

Sammanfattning av ärendet 

Marie Berggren (medicinskt ansvarig sjuksköterska) informerar om 1 Lex 

Maria anmälan 

Beslutet skickas till 

MAS 
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§ 111 Dnr 2020-000101 

Revidering av riktlinjer för försörjningsstöd och 
ekonomiskt bistånd 

Socialnämndens beslut 

Att godkänna riktlinjen att gälla tills vidare eller fram till dess att ändring 

föreslås och beslutas. 

Att i riktlinjen (s 5) lägga till att utgångspunkten är att insatserna ska vara 

utvecklande. 

Att ersättning för böcker (s 33) ska beviljas till studier för att komma i egen 

försörjning.  

Att ordet skadestånd (s 38) tas bort gällande inkomster som inte reducerar 

biståndet. 

Reservation 

Christer Olsson (M), Lotta Jonsson (M) och Eva Eriksson (SD) reserverar 

sig till förmån för Christer Olssons (M) förslag nr 2.  

Sammanfattning av ärendet 

En revidering av riktlinjer har genomförts. Förtydligande kring barn har 

gjorts.  

Vidare har även riktlinjerna uppdaterats kring samarbetet med AIE. 

Förtydligande kring tandvård, hemutrustning, hyror, läkemedel och 

kurslitteratur har gjorts samt översyn av normen.  

Förvaltningschef Åsa Andersson föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Reviderad riktlinje 

Checklista 
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Förslag till beslut under sammanträdet 

1. Ordförande Jomark Polintan (S) yrkar tillägg i riktlinjen att

utgångspunkten är att insatserna ska vara utvecklande. Christer Olsson (M)

yrkar bifall till ordförandes förslag.

2. Christer Olsson (M) yrkar att för att erhålla bistånd vid utlandsvistelse ska

detta prövas av nämnden vid specifika fall. Ordförande Jomark Polintan (S)

yrkar avslag till Christer Olssons (M) förslag.

3. Christer Olsson (M) yrkar att ersättning för böcker ska beviljas till studier

för att komma i egen försörjning. Ordförande Jomark Polintan (S) yrkar

bifall till Christer Olssons (M) förslag.

4. Christer Olsson (M) yrkar att ordet skadestånd tas bort gällande inkomster

som inte reducerar biståndet. Ordförande Jomark Polintan (S) yrkar bifall till

Christer Olssons (M) förslag.

Beslutsgång 

Yrkande 1. Ordförande ställer sitt eget yrkande under proposition och finner 

att nämnden beslutar enligt förslag. 

Yrkande 2. Ordförande ställer Christer Olssons (M) yrkande mot sitt eget 

avslagsyrkande. och finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Yrkande 3. Ordförande ställer Christer Olssons (M) yrkande under 

proposition och finner att nämnden beslutar enligt Christer Olssons (M) 

förslag.  

Yrkande 4. Ordförande ställer Christer Olssons (M) förslag under 

proposition och finner att nämnden beslutar enligt Christer Olssons (M) 

förslag.  

____ 

Yrkande 2. Votering begärs och genomförs. 

De som röstar ja röstar för Christer Olssons (M) yrkande. 

De som röstar nej röstar på ordförandes avslagsyrkande. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Christer Olsson (M), Lotta Jonsson (M), Eva Eriksson (SD) röstar ja. 

Britt-Marie Wall (S), Torgeir Pettersen (S), Claes-Erik Eriksson (S), Jomark 

Polintan (S) röstar nej.  

Med 4 röster mot 3 avslås Christer Olssons (M) yrkande. Ordförande 

konstaterar att socialnämnden bifallit ordförandes förslag.  

Beslutet skickas till 

IFO-chef 

Förvaltningschef 



Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(24) 

Sammanträdesdatum 

2020-12-18 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 112 Dnr 2020-000083 

Delegationsordning 2021 

Socialnämndens beslut 

Att godkänna reviderad delegationsordning 

Att den nya delegationsordningen ska gälla from 2021-01-01 

Att en ny översyn sker senast 2022-01-31 

Sammanfattning av ärendet 

Socialförvaltningen har genomfört en revidering av delegationsordningen för 

socialnämndens verksamhet.  

Delegationsordningen är inlagd i ledningssystemet Stratsys och i 

tjänsteskrivelsen följer huvudsakliga förslag till förändringar.  

Nämndsekreterare Marie Eriksson föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Reviderad delegationsordning 2021 



Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(24) 

Sammanträdesdatum 

2020-12-18 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 113 Dnr 2020-000103 

Sammanträdesdagar 2021 

Socialnämndens beslut 

att fastställa sammanträdesdagar och tider för socialnämnden samt för 

socialnämndens individutskott för 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden: 15/2, 17/3, 19/4, 17/5, 14/6, 23/8, 15/9, 11/10, 17/11, 13/12 

Sammanträdestid: 09:00   

Socialnämndens individutskott: 18/1, 15/2, 17/3, 19/4, 17/5, 14/6, 23/8, 15/9, 

11/10, 17/11, 13/12  

Sammanträdestid: 13:00 

Beslutet skickas till 

Kansliet 



Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(24) 

Sammanträdesdatum 

2020-12-18 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 114 Dnr 2020-000001 

Statistik 2020 

Socialnämndens beslut 

Att godkänna informationen 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetsstatistik avseende november 2020 presenteras socialnämnden. 

Förvaltningschef Åsa Andersson föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Blå/vita statistiken tom november 2020 

HSL statistik tom november 2020 



Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(24) 

Sammanträdesdatum 

2020-12-18 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 115 Dnr 2020-000003 

Sjukfrånvaro 2020 

Socialnämndens beslut 

Att  ta del av informationen 

Sammanfattning av ärendet 

Socialförvaltningen redovisar statistik över sjukfrånvaro till och med oktober 

2020, sammanställd av personalavdelningen. 

Förvaltningschef Åsa Andersson föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Sjukfrånvaro tom oktober 2020 
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Sida 

22(24) 

Sammanträdesdatum 

2020-12-18 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 116 Dnr 3620  

Anmälningsärende 

Socialnämndens beslut 

Att med godkännande lägga redovisning av delegationsbeslut till 

handlingarna 

 

Sammanfattning av ärendet 

Följande beslut fattade med stöd av delegeringsreglerna anmäles och läggs 

till handlingarna 

 

Protokoll individutskottet, 2020-10-12 samt 2020-11-18 

 

Delegationslistor för beslut fattade av tjänstemän; 

Delegationsbeslut vuxen och försörjningsstöd 

201001-201031 

201101-201130 

 

Delegationsbeslut, barn- och ungdom 

201001-201031 

201101-201130 

 

Delegationsbeslut enligt SoL  

201001-201031 

201101-201130 

 

Delegationsbeslut enligt LSS 

201001-201031 

201101-201130 

 

Ordförandebeslut av 1.e viceordförande 2020-11-25, yttrande till 

Kammarrätten gällande överklagan av placeringsbeslut (BoU) 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 117 Dnr 3621  

Delgivning 

Socialnämndens beslut 

Att lägga delgivningarna till handlingarna  

 

Sammanfattning av ärendet 

Domar / beslut från förvaltningsrätt, kammarrätt, tingsrätt, 

kronofogdemyndighet, Länsstyrelse, IVO och Socialstyrelsen 

1. Förvaltningsrätten i Karlstad, ekonomiskt bistånd. Mål nr 3941-20 

2. Förvaltningsrätten i Karlstad, ekonomiskt bistånd. Mål nr 4299-20 

3. Kammarrätten i Göteborg, överklagande av förvaltningsrättens dom 

gällande beredande av vård av unga. Mål nr 4845-20 

4. Värmlands tingsrätt, särskilt förordnad vårdnadshavare. Mål nr T3075-20 

5. Förvaltningsrätten i Karlstad, ekonomiskt bistånd. Mål nr 5695-20 

6. Förvaltningsrätten i Karlstad, ekonomiskt bistånd. Mål nr 4732-20 

7. Förvaltningsrätten i Karlstad, ekonomiskt bistånd. Mål nr 4712-20 

 

Övriga delgivningar 

1. Inkommet brev från Röda Korset.  

2. Patientnämnden, PowerPoint 

3. Protokoll direktionen, Värmlands läns vårdförbund 2020-10-14 

4. Rapport färdtjänst 2020-01-01 tom 2020-09-30 

5. Avvikelse gällande sekretessuppgifter 2020-10-05 

6. Avvikelse gällande sekretessuppgifter 2020-10-07 

7. Personuppgiftsincident 2020-11-06 + Uppföljning av 

personuppgiftsincident 2020-11-06 
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Sammanträdesdatum 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 118 Dnr 3623  

Förvaltningschefen informerar 

Förvaltningschef Åsa Andersson berättar om läget i kommunen gällande 

Covid 19 och hur det påverkar personalen i förvaltningen. Åsa informerar 

om logistik kring vaccinering och hur det ser ut med skyddsutrustning.  

 

Vidare informerar Åsa om det nya särskilda boendet Fridensborg och hur 

logistiken kring inflytt kommer att se ut. Alla vårdtagare kommer att provtas 

innan inflytt.  

Digital invigning kommer att ske 11/1.  

 

Ordförande Jomark Polintan (S) och andre vice ordförande Christer Olsson 

(M) tackar nämnden och förvaltningen för det gångna året.  
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