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§ 31 Dnr 2022-000001 600 

Uppföljning aktuella ärenden och informationsärenden 

Sammanfattning av ärendet 

1. Skyddsrond - uppföljning 

3. Ledning och organisation FOKUS-förvaltningen 

4. Tragisk händelse Snörrumskolan - uppföljning      

5. Lärarlönelyftet – minskning 2023-2024    

6. Skadegörelse Hagaskolan                

7. Inkomna synpunkter 

8. HME-resultatet                    
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§ 32 Dnr 2022-000005 600 

Verksamhetsbesök 2022 - Snörrumskolan 

Sammanfattning av ärendet 

Vid dagens sammanträde gästas nämnden av tf rektor Anna Hansson och 

biträdande förvaltningschef Ann-Helen Adler Johannesson som lämnar 

nulägesinformation rörande Snörrumskolans verksamheter.      

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden har tagit del av informationen och tackar för redovisningen.       
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Tf rektor Snörrumskolan/rektor förskola 
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§ 33 Dnr 2021-000014 600 

Internkontroll, uppföljning 2021 Q2 t.o.m. 2022 Q1 - FOKUS-

nämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Den interna kontrollen i Dals-Eds kommun styrs av "Reglemente för intern 

kontroll". Reglementet syftar till att säkerställa att styrelsen och nämnderna 

upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, som innebär att med rimlig grad 

av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås: 
 

·       Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. 

·       Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten. 

·       Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm. 
 

I reglementet framgår att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att 

tillse att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en intern 

kontrollorganisation upprättas inom kommunen samt tillse att denna utvecklas 

utifrån kommunens kontrollbehov. Därvid skall förvaltnings-övergripande 

anvisningar och regler upprättas. Nämnderna har det yttersta ansvaret för den 

interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. 
 

Varje nämnd har en skyldighet att styra och löpande följa upp det interna 

kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden ska som grund för 

sin styrning genomföra en riskanalys av sin verksamhet. Nämnderna ska varje år 

anta en plan för uppföljning av den interna kontrollen. Kommunstyrelsen har 

möjlighet att komplettera nämndernas planer med obligatoriska kontrollmoment 

som omfattar samtliga nämnder. 
 

Föreligger förslag på internkontroll, uppföljning 2021 Q2 t.o.m. 2022 Q1.    
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse förvaltningschef FOKUS 2022-05-18. 

FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2022-05-11 § 27. 

Förslag på internkontroll, uppföljning 2021 Q2 t.o.m. 2022 Q1.      

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden beslutar att godkänna föreliggande internkontroll, uppföljning 

2021 Q2 t.o.m. 2022 Q1.      

 

Expedieras till 

Kommunstyrelsen 

FOKUS fvc  

Controller                         
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§ 34 Dnr 2022-000015 600 

Internkontroll, plan 2022 Q2 t.o.m. 2023 Q1 - FOKUS-nämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Den interna kontrollen i Dals-Eds kommun styrs av "Reglemente för intern 

kontroll". Reglementet syftar till att säkerställa att styrelsen och nämnderna 

upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, som innebär att med rimlig grad 

av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås: 
 

·       Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. 

·       Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten. 

·       Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm. 
 

I reglementet framgår att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att 

tillse att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en intern 

kontrollorganisation upprättas inom kommunen samt tillse att denna utvecklas 

utifrån kommunens kontrollbehov. Därvid skall förvaltningsövergripande 

anvisningar och regler upprättas. Nämnderna har det yttersta ansvaret för den 

interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. 
 

Varje nämnd har en skyldighet att styra och löpande följa upp det interna 

kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden ska som grund för 

sin styrning genomföra en riskanalys av sin verksamhet. Nämnderna ska varje år 

anta en plan för uppföljning av den interna kontrollen. Kommunstyrelsen har 

möjlighet att komplettera nämndernas planer med obligatoriska kontrollmoment 

som omfattar samtliga nämnder. 
 

Föreligger förslag på internkontrollplan för FOKUS-nämnden 2022 Q2 t.o.m. 

2023 Q1.                    
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse förvaltningschef FOKUS 2022-05-18. 

FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2022-05-11 § 28. 

Förslag på internkontroll, uppföljning 2021 Q2 t.o.m. 2022 Q1.        
 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden beslutar att godkänna föreliggande internkontrollplan för  

2022 Q2 t.o.m. 2023 Q1, samt att tillägg görs i planen avseende inköpstrohet.       
 

 

Expedieras till 

Kommunstyrelsen 

FOKUS fvc       

Controller                   
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§ 35 Dnr 2022-000045 042 

Budgetuppföljning tertial 1 2022 - FOKUS-nämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Budgetuppföljning tertial 1 2022 görs per 30 april och presenteras vid FOKUS-

nämndens arbetsutskott 11 maj samt nämndens sammanträde 25 maj.  

 

En prognos är en bedömning av hur kostnaderna förhåller sig till budget på helår. 

Förutsättningar för budgetansvariga kan ändra sig under året, t.ex. med förändrat antal 

barn i verksamheten eller ökade/minskade sjukskrivningar med mera. Men 

bedömningen grundar sig på en sannolik utveckling under året.  

 

I föreliggande tjänsteskrivelse är delårsbokslutet sammanställt i siffror med korta 

analyser för respektive verksamhet, för mer utförlig analys redovisas detta i respektive 

verksamhetsberättelse tertial 2. 

 

Budgetuppföljning tertial 1, FOKUS-nämnden 
Nedan redovisas prognos per ansvar med analys för respektive ansvar nedan. 

 

FOKUS Anpassningar 

i budget 2022 
Prognos 

tertial 1 
Förvaltningsgem. 

anpassningsbehov 

0,39 % 

Ev. fördelning av 

opåverkbara 

kostnader 2,73 % 

(exkl. Utsikten) Obs 

ej beslutad 

5000 Ordf. nämnd 
  

-2 -14 

5100 Fvc Fokus -791 -690 -17 -117 

5103 IKE 

grund/fsk 
-310 -705 

  

5104 IKE grund-

särskola 
-1 435 -1 058 -14 -101 

5106 IKE o skol-

skjuts gy 
-1357 -1 300 

  

5109 Skolskjuts 
  

-15 -108 

5110 Centrala 

elevhälsan 

  

-27 -194 
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Forts. § 35 

 

5200 Fritid och 

kultur 

  

-37 -264 

5300 Hagaskolan -75 -150 -122 -865 

5400 Snörrum-

skolan 
-800 -250 -64 -456 

5600 Vux/ SFI 
  

-13 -94 

5502 Utsikten 

Skola 
-1 678 

 

-160 
 

5530 Utsikten 

Boende 
-200 

 

-95 
 

57* Förskolan -550 
 

-104 -737 

5720 Fritidshem 
  

-17 -119 

Totalt -6 484 alt.     

-4 606 

(exkl. 

Utsikten) 

-4 153 -690 -3 069 

Kommentarer till avvikelser över 100 tkr: 

5100 FVC: Handlar om minskade bidrag och den del som inte räckte till efter att 

fördelning enligt budget och resursfördelning var klar.  

Beslut i FOKUS-nämnden i januari att fördela denna del mellan alla verksamheter 

enligt kolumnen förvaltningsgemensamma anpassningar.  

5103 IKE grundskola: Handlar om ökade kostnader för IKE grundskola jämfört 

med budget, nyinflyttade barn och elever som går i annan kommun samt placering 

och fler barn i privat pedagogisk omsorg i kommunen, som ger kostnader när vi 

köper plats. 

5104 grundsärskola: Beror främst på köp av plats i grundsärskola i annan kommun, 

fortfarande hög kostnad men inte i omfattning med anpassningen från årets början 

vilket beror på flytt.  

5106 IKE gymnasiet: Ligger i nivå med anpassningarna kostnaderna för köp av 

gymnasieplatser är fortsatt hög. Den största anledningen är flera IM-elever samt att 

elever går dyrare utbildningar och elever som går mer än 3 år i gymnasiet. 
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Forts. § 35 

5300 Hagaskolan: Personalkostnaderna bedöms öka pga stora behov på främst 

mellanstadiet som kräver riktade insatser.   

5400 Snörrumskolan: Personalkostnaderna bedöms öka pga stora behov bland 

några elever som kräver riktade insatser. 

Förslag på åtgärder och konsekvenser av dessa 
Den större delen av den negativa avvikelsen beror på avsevärt ökade kostnader för 

köp av huvudverksamhet, knappt 3,1 mkr avvikelse mot budget. Stor del av detta 

kommer att bli svår att hämta igen av övriga förvaltningen under hösten utan stora 

konsekvenser för verksamheterna. I förslaget ovan enligt sista kolumnen är det 

ändå det förslag på åtgärd som har angivits, men det bedöms ge stora konsekvenser 

enligt nedan; 

 Snörrumskolan och Hagaskolan har redan en negativ avvikelse i prognos 

pga. behov av särskilda anpassningar kring elever. Ytterligare anpassningar 

i dessa verksamheter ger stora konsekvenser för verksamheten och enskilda 

elever i behov av särskilt stöd.  

 

 Förskolan har redan under våren genomfört en större anpassning och 

ytterligare anpassningar kommer påverka den verksamheten och barnen 

stort då man redan anpassat den.  

 

 Utsikten har genomfört stora anpassningar men framförallt kan man sällan 

motivera generella anpassningar på en verksamhet som är externfinansierad 

då den verksamheten ska vara självfinansierad utan att belasta övriga 

verksamheter såväl som den inte ska belastas av andra verksamheter. Dock 

har verksamheten beviljats centralt stöd för omställning och kan därför 

möjligen vara motiverad till viss del.  

I övrigt är det viktigt att alla verksamheter är återhållsamma under hösten avseende 

personalkostnader och övriga kostnader med målet att minska dessa kostnader.          

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse förvaltningschef FOKUS 2022-05-18. 

FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2022-05-11 § 29.      
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Forts. § 35  

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden beslutar lyfta till Kommunstyrelsen att anpassningar motsvarande 

Interkommunala ersättningar IKE om 3,069 mkr, är svåra att göra i nuvarande 

verksamheter, utan att det medför stora konsekvenser. Förhoppningarna är att 

anpassningarna ska planeras i ett gemensamt övergripande perspektiv.  

 

Samtidigt som förvaltningen parallellt får uppdraget att  

- Fortsätta utreda olika förslag på anpassningar om 3,069 mkr med risk- och 

konsekvensanalyser för respektive förslag på åtgärder.                                      
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Kommunstyrelsen                                                                                                             
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§ 36 Dnr 2022-000003 041 

Budget och mål 2023, plan 2024-2025 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet avser budget 2023 men i fastställd budget 2022 beslutade flera 

delar som har påverkan på kommande budget för 2023. Detta ärende inleds 

därför med budget 2022 och sedan på budget 2023 inför nuvarande 

budgetberedning för fastställande av ram och de förändringar 

förvaltningen kan se inför kommande år som kan påverka budgetramen.  

 

I budgetramarna för 2022 var utgångspunkten resursfördelningen för 

budget 2022, plan 2023-2024. Bedömningen var att nämnderna bör kunna 

bedriva en verksamhet med resurser motsvarande referenskostnaderna. 

Förändringen av ramen för FOKUS-nämnden baserades på 2020 års 

nettokostnadsavvikelser.  

 

För FOKUS-nämndens del hade man nettokostnadsavvikelser för förskola, 

grundskola och gymnasieskola. Dock gjorde men ingen justering av 

budgetram utifrån nettokostnadsavvikelsen gällande gymnasieskolan då 

gymnasieeleverna från Dals-Eds kommun i högre grad väljer 

yrkesprogram vilka medför en högre kostnad än teoretiska program.  

 

I ramtilldelningen beslutade man om att justeringen av nettokostnadsavvikelser 

ska ske under 3 år, mellan 2022-2024, med omställningskostnad fördelad på åren 

för förskola och grundskola. Samtidigt konstaterades vid nyckeltalsanalyser för 

grundskolan att kommunen har haft en betydande ökning av andel grund-

skolelever inskrivna i särskola det senaste året. Genomsnittet bland Sveriges 

kommuner 2020 var 1,2 %. Beräknad andel i Dals-Eds kommun 2022 är  

2,4 %. Med anledning av detta fick FOKUS-nämnden tillskjutna medel.  

Utöver detta utökades budgetramen för omställningskostnader på Utsikten i 

samband med att Naturbruksprogrammet inriktning Äventyrsturism lades ned 

och att det är en osäkerhet kring framtida programutbud. 

Förändring i ramtilldelning för FOKUS-nämnden 2022 förslag 2023-2023  

såg ut enligt följande; 
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Forts. § 36 

Sammanfattning och konsekvensbeskrivning 

Inför 2023 är det olika delar som kan komma att påverka budget 2023, 

bedömningen är att nedanstående delar kan komma att påverka mest; 
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Forts. § 36 

 

 

              

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse förvaltningschef FOKUS 2022-05-18.        
 

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden beslutar att 

- lyfta de opåverkbara kostnaderna till budgetberedningen för gemensam 

dialog om hur dessa ökade kostnader ska hanteras samt 

- lyfta hanteringen av Lärarlönelyftet till budgetberedningen då FOKUS-

nämnden önskar att Lärarlönelyftet bibehålls i nuvarande omfattning 

men medel för att täcka detta saknas i FOKUS-nämnden.  

- ge förvaltningen i uppdrag att se över möjligheten att permanenta 

Lärarlönelyftet from hösten 2023 när ändringen inträder.      
 

Expedieras till 

Kommunstyrelsen  

Förvaltningschef FOKUS 

Controller FOKUS 

Ekonomichef                        
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§ 37 Dnr 2022-000046 630 

Utökning av antal utvecklingsdagar för förskolans personal 

Sammanfattning av ärendet 

Förskolan bedriver undervisning och utveckling enligt våra styrdokument och har 

de senaste åren fått ett större uppdrag. Förskolan har organisatoriska svårigheter att 

hitta tiden för både enskild men framförallt gemensam reflektion och 

kompetensutveckling. Tid att lämna barngruppen är svårt under en ordinarie vecka 

då det alltid behövs pedagoger på plats under förskolans öppettider. I förskolan 

finns idag 4 stycken utvecklingsdagar á 8h vardera. På den tiden ska mycket 

rymmas: systematiskt kvalitetsarbete, kompetensutveckling, arbetsmiljöarbete, 

grovplanering, viss materialvård och upprustning mm.  

 

Tiden är knapp och vi skulle önska ytterligare en utvecklingsdag under året för att 

hinna med vårt uppdrag och därmed utveckla verksamheten till en högre 

måluppfyllelse. 

 

En omvärldsbevakning har gjorts kontakt har tagits med utvalda rektorer i 

nedanstående kommuner för att undersöka antalet utvecklingsdagar i förskolan. 

Rektorerna som kontaktades fanns redan i vårt kontaktnät. 

 

Resultatet blev följande: 

 

 
                                          Källa: Marie Alhede      
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Forts. § 37 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse förskolans rektorer 2022-05-09. 

FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2022-05-11 § 32.      

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden beslutar att utöka antalet utvecklingsdagar i förskolan från fyra 

till fem dagar.                                                      
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Rektorer förskola 
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§ 38 Dnr 2022-000030 630 

Pedagogisk omsorg i enskild regi 

Sammanfattning av ärendet 

En privat aktör, Ströms Slott AB, skickade 2022-03-16 in ansökan till FOKUS-

förvaltningen om tillstånd och rätt till bidrag för pedagogiska omsorg i privat regi.  
När en kommun tar emot en ansökan från enskild huvudman om bidrag för 

pedagogisk omsorg, är kommunen, enligt skollagen, skyldig att handlägga ärendet 

och fatta ett beslut. Ur ett kvalitetsperspektiv och för att göra det tydligt för den 

som ansöker om bidrag, är det viktigt att kommunen är tydlig med vilka krav som 

ställs på verksamheten. Det är viktigt att kommunen inte ställer krav som går 

utöver de krav som anges i skollagen eller ställer andra krav på enskilt bedriven 

pedagogisk omsorg än sådana kommunen har på sin egen verksamhet.  
 

FOKUS-nämnden antog och beslutade följande 2020-04-22 följande: 

 riktlinjer för beslut om rätt till bidrag för enskilt bedriven pedagogisk 

omsorg,  

 ansökningsunderlag för en vandelsprövning av den eller de som ansöker om 

bidrag,  

 rutiner för hur tillsyn utförs och dokumenteras  

 bidragsram för enskild pedagogisk omsorg 

 

Sökanden har inkommit med de underlag och ansökan som behövs för att 

handlägga ansökan. Dessutom har FOKUS-förvaltningschef varit i telefonkontakt 

med det sökande företaget.  

Huvudmannen, FOKUS-nämnden, har att ta ställning till om ansökan godkänns. 

Om enskild huvudman har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för 

verksamheten och det inte innebär påtagliga negativa följder för kommunen, ska 

godkännande och bidrag lämnas. Om verksamheten godkänns, får huvudmannen 

ersättning från kommunen för antalet inskrivna barn. Det är alltid respektive barns 

hemkommun som lämnar barnomsorgspeng för de barn som går i enskild 

verksamhet. Verksamheten står sedan under tillsyn av den kommun där den bedrivs 

och som beslutat om godkännande.       
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Forts. § 38 

 

Beslutsunderlag 

Ansökan pedagogisk omsorg – Ströms slott.       

FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2022-05-11 § 32.       

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för 

kompletterande utredning av de ekonomiska konsekvenser och konsekvenser 

i övrigt som en nyetablering skulle kunna innebära för Dals-Eds kommun.  

 

Utgångspunkten för beslutet tas i 25 kap 10.2§ Skollagen; Den kommun där en 

enskild bedriver sådan pedagogisk omsorg som avses i 2 § ska efter ansökan 

besluta att huvudmannen har rätt till bidrag om   

2. verksamheten inte innebär påtagliga negativa följder för kommunens 

motsvarande verksamhet,       
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Rektorer förskola          

Controller 
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§ 39 Dnr 2022-000044 600 

Utnämning av nytt dataskyddsombud - FOKUS-nämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Nuvarande dataskyddsombud, Christian Nilsson arbetar deltid sedan 2022-05-01 

och nytt ombud behöver utses. Nilsson utsågs 2019 till dataskyddsombud för 

Kommunstyrelsen, Social-nämnden och FOKUS-nämnden. Förslag på nytt 

dataskyddsombud är trygghets- och säkerhetssamordnare Fredrik Andersson.     

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse 2022-05-04. 

FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2022-05-11 § 31.     

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden utser, från och med 2022-05-01, trygghets- och 

säkerhetssamordnare Fredrik Andersson, till dataskyddsombud för FOKUS-

nämnden, att gälla tillsvidare inom befintlig tjänst.  

Uppföljning och rapportering av dataskyddsombudets arbete och kontroller 

integreras i den ordinarie uppföljningen av verksamhet och internkontroll.           
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§ 40 Dnr 2021-000112 292 

Kartläggning och utredning av riktlinjer gällande bidrag till 

föreningar och förbund i Dals-Eds kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschefen lämnar muntlig föredragning om nuvarande läge angående 

kartläggning av riktlinjer gällande bidrag till föreningar och förbund i Dals-Eds 

kommun.    

Dialog förs om eventuellt behov av extern utredare för själva utredningsdelen, där 

analys av kartläggningen ingår samt intervjuer med förvaltningen, politiken och 

berörda föreningar.         

 

Beslutsunderlag 

FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2022-05-11 § 33. 

Tjänsteskrivelse fritid- och kulturchef 2022-05-18.      

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden beslutar att anlita en extern utredare för att genomföra 

utredningen, där analys av kartläggningen ingår samt intervjuer med förvaltningen, 

politiken och berörda föreningar, samt att utredaren inkommer med förslag till nya 

riktlinjer.       
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§ 41 Dnr 2021-000107 292 

Eds FF - Fördelning av driftsbidraget för Bergslätts IP  

Sammanfattning av ärendet 

Diskussioner förs om de delar av driftsbidraget som avsett skötsel av 

stenmjölsplanen och spolning av isbana.  

 

I dagsläget förs diskussioner om ett avtal gällande 2022 för Bergslätts IP där 

förslaget är att driftsbidraget är oförändrat. 

 

Den kommande utredningen för riktlinjer och bidrag till föreningar kommer att 

ligga till grund för framtida driftsbidrag och fördelning av dessa.      

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden beslutar att den årliga budget som avsätts för spolning av 

skridskois fortsatt ligger kvar inom fritid- och kulturs verksamhet för att säkerställa 

att spolning av skridskois genomförs.        
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§ 42 Dnr 2022-000019 600 

Övriga frågor 2022  

Sammanfattning av ärendet 

1. Uppföljning skyddsronder.  

FOKUS-nämnden önskar bjuda in fastighetsförvaltare och trygghets- och 

säkerhetssamordnare till nämndens möte i oktober för dialog kring bland annat;  

- Genomförandeplan för åtgärder som lyfts fram under skyddsronderna 

- Skillnad på vad som är underhållsfrågor och skyddsfrågor.          

 

2. Oroligheter på Hagaskolan och fritiden.     

FOKUS-nämnden beslutar att bjuda in Trygghets- och säkerhetsrådet till nämndens 

möte i september för dialog om hur man ska arbeta med att förebygga oroligheterna 

på Hagaskolan och fritiden.      
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§ 43 Dnr 2022-000006 002 

Delegationsärenden - FOKUS-nämnden 

Sammanfattning av ärendet 

1.  Protokoll FOKUS-nämndens arbetsutskott 2022-05-11 

 

2.  Beslut att bevilja 4 100 kr för skoterkort till Eds SK. 

Beslut att bevilja 2 000 kr i startbidrag till Eds TK.  

Beslut att bevilja 3 450 kr i startbidrag till Edsbygdens SPF.  

Delegat: Fritid- och kulturchef.                                  

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden har tagit del av informationen.          
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§ 44 Dnr 15700  

Informationsärenden - FOKUS-nämnden 

Sammanfattning av ärendet 

1. Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2022-03-02 §  

Platsvarumärke Dals-Ed. 

 

2.  Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2022-03-02 § 36. 

Remiss – Samverkansavtal för naturbruksutbildningar. 

 

3.  Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträdesprotokoll 2022-03-14 § 63. 

Tillförordnad förvaltningschef för socialförvaltningen tillika tf socialchef. 

 

4.  Folkhälsorådets sammanträdesprotokoll 2022-04-25. 

 

5.  Kommunala Pensionär- och handikapprådets sammanträdesprotokoll 

2022-03-25.                         

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden har tagit del av informationen.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


