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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-05-17  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 2018-05-17 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  
för protokoll 

 Socialförvaltningen  
Underskrift ...................................................................................... 

 

 
  

Plats och tid: 
 

kl. 9:00-10:00 

Beslutande: John Omoomian (S) vice ordf 
Sven-Erik Larsson (M) 
Bo Stenberg (S) 
Per Carlström (-) 
Susanne Karlsson (C) 
Christina Pettersson (C) 
Birgitta Lind Axelsson (V) 
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Lennart Olsson (S) tjänstgörande, ers Daniel Andersson (S) 
Hlödur Bjarnason (KD) tjänstgörande, ers Virosa Viberg (SD) 
Mathz Eriksson (C) tjänstgörande, ers vakant (S) 
 

Övriga deltagare: Madde Gustavsson, förvaltningschef 
Raija Spjuth, verksamhetschef vård och omsorg 
Jessica Öhlund, verksamhetschef funktionsstöd 
Sara Andersson, ekonom 
Malin Spiik, utvecklingsstrateg 
Anna Hedman, Kommunal 
Jessica Brogren, kommunkansliet 
 

Utses att justera Christina Pettersson ersättare Sven-Erik Larsson 
Justeringens plats 
och tid: 

Kommunkansliet, Lindesbergs kommunhus, fredagen den 25 maj år 2018 

 
Underskrifter: 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Jessica Brogren 

 
Paragraf 

 
71 - 86 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Susanne Karlsson 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Christina Pettersson 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-05-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ärendeförteckning 

 
SN § 71/2018 Information från familjerätten och familjecentralen 
  
SN § 72/2018 Riktlinje social dokumentation 
  
SN § 73/2018 Sammanställning av Lex Sarahanmälningar år 2017 
  
SN § 74/2018 Information från verksamheterna vid beredande nämnd april 

2018 
  
SN § 75/2018 Val av dataskyddsombud för socialnämnden 
  
SN § 76/2018 Personalekonomiskt bokslut 
  
SN § 77/2018 Intäkter från Migrationsverket - återsökning 
  
SN § 78/2018 Månadsuppföljning april år 2018 - socialnämnden 
  
SN § 79/2018 Genomlysning hemtjänst 
   
SN § 80/2018 Utvärdering av vikariestopp 
   
SN § 81/2018 Utvärdering effekt av inköpsstopp kvartal 1 2018 - till och med 

april 2018 
   
SN § 82/2018 Uppföljning hemtjänst kvartal 1 2018 
  
SN § 83/2018 Delegationsärenden 
  
SN § 84/2018 Meddelanden 
  
SN § 85/2018 Informationsärenden 
  
SN § 86/2018 Övriga frågor 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-05-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 71   Dnr: SN 2018/74 
 
Information från familjerätten och familjecentralen 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Tacka för informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Till beredande nämnd i april år 2018 kom familjerätten för att 
presentera sin verksamhet och arbetsområden: 
- Fastställande av faderskap/föräldraskap 
- Samarbetssamtal 
- Avtal om vårdnad, boende och umgänge 
- Vårdnad 
- Adoption 
- umgänge 

 
Samt att familjecentralen kom och presentera sina verksamheter och 
samverkansområden. Familjecentralen är en mötesplats för blivande 
föräldrar, föräldrar och barn 0–6 år, där man kan umgås, leka, fika och 
om så önskas få stöd och hjälp i föräldraskapet, allt under ett och 
samma tak. Verksamheten är kostnadsfri och öppen för alla 
småbarnsföräldrar i Lindesbergs kommun. 
 
Syftet med verksamheten är hälsofrämjande, stödjande, frivillig och 
förebyggande. Familjecentralen är en samverkan mellan kommunens 
barn- och utbildningsförvaltning, individ och familjeomsorg samt 
vårdcentralens barnmorskemottagning och barnhälsovård. 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 72    Dnr: SN 2018/60 
 
Riktlinje social dokumentation 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Anta riktlinje för social dokumentation. 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningen saknar idag en riktlinje för social dokumentation.  
Under början på året upptäcktes i samband med en Lex Sarah-rapportering 
brister i dokumentationen och i svaromålet till Inspektionen för vård och 
omsorg var en av åtgärderna att förvaltningen skulle ta fram en riktlinje för 
social dokumentation. 
 
För att hjälpa och vägleda personal att skapa en samsyn kring vilka 
arbetssätt som ska gälla vid individuell planering, dokumentation och 
uppföljning av genomförandet av insats behövs det riktlinjer för att skapa 
en samsyn och säkra kvaliteten. 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta att: 
Anta riktlinjen för social dokumentation  
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Verksamhetschefer 
 

 
För kännedom 
Förvaltningschef  
utvecklingsstrateg 
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Socialnämnden  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 73    Dnr: SN 2018/71 
 
Sammanställning av Lex Sarahanmälningar år 2017 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Ge socialförvaltningens avdelningar i uppdrag att fortsätta sitt 
förebyggande arbete för att undvika att missförhållanden uppstår och 
att regelbundet diskutera dessa frågor. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har att hantera avvikelser inom flera verksamhetsområden 
och som berör enskilda eller händelser i verksamheten. Alla avvikelser ger 
en möjlighet till förbättring, förändring och lärande för verksamheten som 
i sin tur leder till ökad kvalitet för den enskilde. Lex Sarahs syfte är att 
bidra till att den enskilde får insatser av god kvalitet och att skydda den 
enskilde från missförhållanden och risker för missförhållanden. 
Rapporteringsskyldigheten ska vara ett stöd för de som är verksamma 
inom socialtjänstens område att rapportera utan rädsla för repressalier.  
 
Alla, även vikarier, praktikanter med flera., som arbetar i verksamheten 
har en skyldighet att rapportera avvikelser, missförhållanden eller risk för 
missförhållanden som berör eller kunnat beröra enskild person.  
 
Under perioden 2017-01-01 till och med 2017-12-31 har sex anmälningar 
om Lex Sarah inkommit, under 2016 inkom nio anmälningar om Lex 
Sarah. Fem anmälningar var från avdelningen för vård och omsorg, en från 
avdelningen för funktionsstöd.  
 
Av de anmälningar som har sänts till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO), med åtgärderna som vidtagits i ärendena, och där svar kommit från 
IVO så är IVO nöjda med de åtgärder som är vidtagna. 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta att: 
Socialnämnden beslutar att ge avdelningarna i uppdrag att fortsätta sitt 
förebyggande arbete för att undvika att missförhållanden uppstår och att 
regelbundet diskutera dessa frågor på arbetsplatsträffar.  
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Verksamhetschefer 
För kännedom 
Utvecklingsstrateg 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 74   Dnr: SN 2018/19 
 
Information från verksamheterna vid beredande nämnd 
april 2018 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Tacka för informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Vid beredande nämnd i april år 2018 tog nämnden del av nedanstående 
information från verksamheterna: 
 
Avdelningen för funktionsstöd  
- 1 maj tar avdelningen över ärenden från verksamheten boendestöd  
- Sju individer väntar på LLS boende  
- Beslut om habiliteringsersättning år 2018 har gått ut med positivt 

mottagande. 
- Flera individer med beslut om daglig verksamhet har kommit åter 

efter att resorna togs bort  
- Ser positivt ut med semestervikarier inom verksamheterna 

 
Avdelningen för individ och Familj  
- Ensamkommande barn, Vågen planeras att stänga sin HVB 

verksamhet i mitten av juni år 2018 
- Reducering av personal inom boendestöd pågår.  

 
Avdelningen för vård och Omsorg  
- Tolv personer på korttidsplats på Grönbodahemmet  
- Ingen väntar på plats på särskilt boende, två lediga platser på Tallåsen  
- Tio väntar på demensboendeplatser  
- Hemtjänstens hus – Kärnan, planerad inflytt i början på juni år 2018 
- Tillsynskameran har börjat användas och har fungerat bra  
- Utbildning av personal gällande larm och nyckelfritt har genomförts  
- Källgården genomlyser arbetsuppgifter på olika befattningar 

_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
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SN § 75    Dnr: SN 2018/73 
 
Val av dataskyddsombud för socialnämnden 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Utse Anna Ljungsten till dataskyddsombud (DSO) för socialnämnden 
från och med den 25 maj år 2018. 
 
Ärendebeskrivning 
Dataskyddsförordningen träder i kraft 25 maj 2018 och ersätter då 
Personuppgiftslagen. Dataskyddsförordningen reglerar hur en 
organisation får hantera personuppgifter och vem som är ansvarig för 
detta. Inom kommunen är det nämnden som är personuppgiftsansvarig.  
 
Dataskyddsförordningen syftar till att skydda enskildas grundläggande 
rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. 
Vidare syftar den till att modernisera regler för att anpassas till det nya 
digitala samhället.  
 
Några av de viktigaste nyheterna är att den personuppgiftsansvarige:  
 
- ska anmäla både till datainspektionen samt till de registrerade 

personerna om en allvarlig incident har inträffat  
- ska göra en konsekvensbedömning om det finns integritetsrisker  
- är skyldig att informera de registrerade om ändamålen med 

behandlingen, minimera uppgiftsinsamlingen samt gallra så snart 
uppgifterna inte behöver lagras längre  

- ge råd om konsekvensbedömningar, vara kontaktperson gentemot 
tillsynsmyndigheten och för de registrerade samt personalen inom 
organisationen.  

 
Inom ramen för Dataskyddsförordningen ska personuppgiftsansvarige 
besluta om ett dataskyddsombud samt informera vem som är 
dataskyddsombud till Datainspektionen.  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Dataskyddsombudet har som främsta uppgift att övervaka att 
organisationen följer dataskyddsförordningen, vilket bland annat 
innebär att samla in information om hur organisationen behandlar 
personuppgifter följer bestämmelser och interna styrdokument. Vidare 
ska DSO informera och ge råd inom organisationen. 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
 
Kommunjurist Anna Ljungsten utses till dataskyddsombud (DSO) för 
kommunstyrelsen och dess utskott från och med 25 maj 2018. 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Kanslichef (för vidarebefordran till Datainspektionen) 
 
För kännedom: 
Dataskyddsombud 
Förvaltsningschef 
 

 
 

 
  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (22)  
 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-05-17  
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SN § 76    Dnr:  
 
Personalekonomiskt bokslut 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Ärendet utgår och återkommer vid beredande nämnd i maj år 2018. 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Förvaltningschef  
För kännedom 
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SN § 77    Dnr: SN 2018/72 
 
Intäkter från Migrationsverket - återsökning 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Tacka för informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Anette Persson från ekonomienheten kom till beredande nämnd i april 
år 2018 för att informera om de medel som socialförvaltningen 
återsöker från Migrationsverket. 
 
Exempel på information som delgavs nämnden var: 
- Glappet, ersättning för ekonomiskt bistånd som kommunen betalat 

ut till en kommunplacerad person innan den första 
etableringsersättningen är utbetald. 

- Schablonersättning för nyanlända som betalas ut under en 
tvåårsperiod till kommunen. 

- Ersättningar som socialförvaltningen kan ansöka om. 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
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SN § 78    Dnr: SN 2018/83 
 
Månadsuppföljning april år 2018 - socialnämnden 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Tacka för informationen och uppmanar socialförvaltningens 
verksamheter att hålla budget och fortsatt återhållsamhet. 
Socialnämnden överlämnar redovisningen till kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden delgavs månadsuppföljning avseende april månad  
år 2018. Socialförvaltningens avvikelse tom april uppgår till -0,4 mnkr  
(-0,1 mnkr efter justering). Avvikelsen beror främst på högre utbetalning 
av försörjningsstöd och högre personalkostnader inom Vård och omsorg 
än budgeterat.  
 
Enheten för ensamkommande barn har erhållit en intäkt motsvarande 6,7 
mnkr som avser 2016 vilket ger en positivare avvikelse. Utan den intäkten 
hade enheten haft en negativ avvikelse med -3,3 mnkr och hela 
Socialförvaltningens avvikelse hade då varit -3,7 mnkr. 
 

Socialförvaltningen  Budget 
jan-april  

Budget 
avvikelse 
jan-april  

Prognos 
helår  

Budget 
helår  

Budget 
avvikelse 
helår  

Administration  3,6 -0,4 12,8 10,8 -2,0 
Funktionsstöd  49,7 0,0 152,5 153,3 0,8 
Individ- och familj  28,6 3,1 85,6 86,3 0,7 
Vård och omsorg  85,5 -3,1 274,8 269,4 -5,4 
Totalt  167,4 -0,4 525,7 519,8 -5,9 

 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef 
Verksamhetschefer 
För kännedom 
Ekonom SN 
Ekonom KS 
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Socialnämnden  
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SN § 79    Dnr: SN 2018/94 
 
Genomlysning hemtjänst 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Ge förvaltningschef i uppdrag att genomlysa hemtjänsten med extern 
utredning. Utredningen ska ske inom befintlig budget. 
 
Information om utredningen ska ges vid beredande nämnd i juni. 
 
Ärendebeskrivning 
Hemtjänsten har ökat markant under nuvarande mandatperiod.  
Ordförande Susanne Karlsson (C) presenterar utifrån detta förslag till 
beslut från majoriteten att:  
 
Nämnden ska ge förvaltningen i uppdrag att genomlysa hemtjänsten, 
för den framtida planeringen, med extern utredning.  
 
Finansiering av utredning sak tas i befintlig budget. 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Förvaltningschef 
Verksamhetschef vård och omsorg 
För kännedom 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 80    Dnr: SN 2018/83 
 
Utvärdering av vikariestopp 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Ge förvaltningen i uppdrag att förlänga vikariestoppet till oktober  
år 2018, som ett led i att hålla budget. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden beslutade i september 2017 om att samtliga 
verksamheter i Socialförvaltningen ska vara restriktiva när det gäller att 
ta in vikarier genom ett så kallat vikariestopp.  
 
För att utvärdera om detta har gett någon effekt på ekonomin har 
jämförelse gjorts mellan okt-dec 2017 och okt-dec 2016 samt för 
perioden jan-april 2018 med jan-april 2017. 
 
Totalt sett har vikariekostnaderna minskat med -5,5 % för social-
förvaltningen under jämförelseperioden, det motsvarar 1 755 tkr.  
Totala vikariekostnaden år 2017 för förvaltningen var 72 mnkr vilket 
motsvarade ca 10,5 % av förvaltningens samtliga kostnader. Samtliga 
månader sedan vikariestoppet har kostnaderna varit lägre än 
jämförelseperioden, förutom april. Det kan förklaras av att påsken 
inföll under mars 2018 och i april 2017 och kostnaderna har en månads 
fördröjning. 
 
Inom vård och omsorg har vikariekostnaden minskat med -0,1 mnkr i 
förhållande till jämförelseperioderna, det motsvarar -0,3 % av de totala 
kostnaderna. Den största minskningen finns inom korttids med -61,6 % 
vilket kan förklaras av ett minskat antal belagda platser vilket har gjort 
att behovet har minskat men även att ett antal platser omvandlats till 
demensplatser i början av 2017. Det förklarar även en del av ökningen 
för demensboendena. 
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Gruppboendena har för jämförelseperioden en ökad kostnad med  
7,0 %. En förklaring till detta kan vara att antalet platser har utökats 
och därmed ökar också behovet av personal. En annan förklaring är att 
de enskildas behov har krävt att extra resurs tagits in. Den personliga 
assistansen har haft en minskning med -2,1 mnkr under jämförelseperioden 
vilken kan förklaras av att antalet ärenden har minskat vilket även gör att 
behovet av vikarier minskar. 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Förvaltningschef 
Verksamhetschefer 
För kännedom 
Ekonom SN 
Ekonom KS 
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SN § 81    Dnr: SN 2018/56 
 
Utvärdering effekt av inköpsstopp kvartal 1 2018 - till 
och med april 2018 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Ge förvaltningen i uppdrag att förlänga inköpsstoppet till oktober  
år 2018, som ett led i att hålla budget. 
 
 
Ärendebeskrivning 
För att utvärdera effekten av inköpsstoppet under första kvartalet 2018 
har jämförelse gjorts mot samma period föregående år då inköpsstoppet 
ännu inte införts. De slag som utvärderats är 40, 41, 64, 65, 70, 71, 72, 
75 och 76 med undantag för vissa kostnader som är direkt nödvändiga 
för verksamheten så som sjukvårdsmaterial, reservdelar till bilar, 
hjälpmedel, inkontinenshjälpmedel, arbetskläder, dagvårdsresor samt 
tillsynsavgift för livsmedel.  
 
Exempel på vad respektive slagkategori innehåller för typ av kostnader: 
- 40: korttidsinventarier vilket exempelvis kan vara möbler, 

husgeråd och dataprogramvaror.  
- 41: nycklar och lås, reservdelar till bilar samt verktyg m.m. 
- 64: förbrukningsinventarier och material så som telefoner, 

undervisningsmaterial, köksutrustning, hjälpmedel, livsmedel, 
sjukvårdsmaterial, inkontinenshjälpmedel, arbetskläder och 
terapimaterial.  

- 65: kontors- och arkivmaterial 
- 70: transport av mat, dagvårdsresor samt resor för anställda.  
- 71: intern- och extern representation samt gåvor.  
- 72: annonsering och mässor. 
- 75: konsulter från bemanningsföretag.  
- 76: sanktionsavgifter, fordonsskatt, tillsynsavgift livsmedel samt 

kurs och konferens. 
 
Båda åren var avvikelsen gentemot budget positiv, 870 tkr år 2017 och 
945 tkr år 2018.  
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Den positiva avvikelsen är således 75 tkr högre år 2018, men även 
budgeten såväl som kostnaderna lägre. Avvikelsen år 2018 är 3 % högre än  
år 2017 motsvarande cirka 70 tkr. 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Förvaltningschef 
Verksamhetschefer 
För kännedom 
Ekonom SN 
Ekonom KS 

 
 

 
  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (22)  
 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-05-17  
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SN § 82    Dnr: SN 2018/83 
 
Uppföljning hemtjänst kvartal 1 2018 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Tacka för informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Nämnden får ta del av redovisning för år 2017 av resursfördelning inom 
hemtjänstens grupper: Hyttgruppen, Fellingsbro, Frövi, Citygruppen, 
Hagabergsgruppen, Västerbacken. 

 
 Månad  År 2016  År 2017  År 2018 
Januari  440  437  557 
Februari  428  466  536 
Mars  417  405  508 
April  462  417   
Maj  407  439   
Juni  475  480   
Juli  464  477   
Augusti  504  545   
September  507  514   
Oktober  404  449   
November  412  476   
December  382  459   
Snitt (kr per timme)  442  464  534 

_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
Verksamhetschef vård och omsorg 
Ekonom SN 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 83  
 
Delegationsärenden 
 

Beslut 
Socialnämnden har tagit delegationsärendena. 

Ärendebeskrivning 
Följande meddelas till socialnämnden: 

 
Delegationsbeslut övrigt anmälan - beslut fattade  
2018-01-01 - 2018-01-31  

  

 
Delegationsbeslut övriga beslut fattade 2018-01-01 -  
2018-01-31  

  

 
2018-03-26 Tillförordnad förvaltningschef Christer Lenke 
2018-03-28 - 2018-04-09 Dnr SN 2018/67 

  

 
2018-03-21 Svar på föreläggande 2018-03-12 - Avdelning 
sydöst Inspektionen för vård och omsorg./. Lindesbergs 
kommun angående särskild avgift enligt 16 kap 6a § SoL 
(nytt föreläggande och delgivningskvitto) Dnr SN 2017/244 

  

 
2018-03-26 Svar på föreläggande om ej verkställt beslut  
om bistånd i form av kontaktfamilj, målnr 1226–18,  
IVO dnr 8.8.1–32216/2016–6 Dnr SN 2017/234 

  

 
___________ 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-05-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 84  
 
Meddelanden 
 

Beslut 
Socialnämnden har tagit meddelandena. 

Ärendebeskrivning 
Följande meddelas till socialnämnden: 

 
2018-04-12 Dom i Förvaltningsrätten 2018-04-12 om 
överklagat beslut i Migrationsverket enligt lagen om LMA 

  

 
2018-04-13 Dom i Förvaltningsrätten 2018-04-13 om 
överklagat beslut i Migrationsverket 2018-03-05 om bistånd   

  

 
Beslut i Förvaltningsrätten 2018-04-16 om bistånd enligt 
socialtjänstlagen; placering, inhibition    

  

 
2018-02-26 KF § 8/2018 Ombudgetering av investerings-
budget 2017 till 2018 för socialnämnden Dnr SN 2017/79 

  

 
2018-03-09 Socialförvaltningens samverkansmöte  
2018-03-09  

  

 
2018-04-19 Svar på klagomål på att det är mycket smutsigt i 
daglig verksamhet Lotsen Dnr SN 2018/64 

  

 
Meddelande om registrerade uppgifter som kan användas 
vid planering av kommande tillsyner, om klagomål på 
Tallåsens boende, IVO dnr 7.3–11282/2018–4  

  

 
2018-04-16 Beslut om att avsluta ärendet om ej verkställt 
beslut om permanent bostad enligt socialtjänstlagen, IVO 
dnr 8.8.1–32643/2016–6 Dnr SN 2018/27 

  

 
Dom i Förvaltningsrätten 2018-03-20 målnr 3024–17 om 
överklagat beslut i socialnämnden 2017-06-01 om personlig 
assistans     

  

 
2018-03-20 Klagomål på att det är mycket smutsigt i daglig 
verksamhet Lotsen Dnr SN 2018/64 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-05-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Dom i Förvaltningsrätten 2018-03-20 målnr 5212–17  
om överklagat beslut i socialnämnden 2017-10-26 om 
ekonomiskt bistånd    

  

 
Beslut i Kammarrätten 2018-04-03 målnr 5972–17 att 
upphäva Förvaltningsrättens beslut 2017-11-20  
målnr 3246–17 och fastställa socialnämndens beslut om 
ekonomiskt bistånd    

  

 
2018-04-05 Beslut att avsluta ärendet om ej verkställt beslut 
om kontaktfamilj enligt socialtjänstlagen,  
IVO dnr 8.8.1–1925/2017 och 8.8.1–32173/2015–12  
Dnr SN 2018/26 

  

 
2018-04-10 Dom i Kammarrätten 2018-04-10 målnr 364–18 
om överklagat beslut i Förvaltningsrätten 2017-12-28  
målnr 5391–17 om beredande av vård av unga 

  

 
_________ 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-05-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 85  
 
Informationsärenden 
 

Beslut 
Socialnämnden lyfte ingen övrig information. 

Ärendebeskrivning 
 
__________ 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-05-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 86  
 
Övriga frågor 
 

Beslut 
Övriga frågor läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Följande övriga frågor lyftes på socialnämnden: 
 
Möte mellan barn och äldre 
John Omoomian (S) lyfte på beredande nämnd, fråga som lyfts inom 
utskottet för stöd och strategi (USS) avseende möten mellan unga och 
äldre. 
 
Utskottet för stöd och strategi har gett i uppdrag* att utreda 
förutsättningar för samverkansformer mellan äldre och barn för att 
skapa olika träffpunkter. 
 
* USS § 13, 2016-04-24 
 
__________ 
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