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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2017-11-16  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 2017-11-16 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  

för protokoll 
 SN 

Underskrift ...................................................................................... 

 

 
 

 
  

Plats och tid: 
 

Näset, kl. 9:00-10:00 

Beslutande: John Omoomian (S) vice ordf 
Daniel Andersson (S) 
Virosa Viberg (SD) 
Bo Stenberg (S) 
Susanne Karlsson (C) 
Birgitta Lind Axelsson (V) 
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Lillemor Bodman (M) tjänstgörande, ers Sven-Erik Larsson (M) 
Lennart Olsson (S) tjänstgörande, ers Christina Pettersson (C) 
Hlödur Bjarnason (KD) tjänstgörande, ers Per Carlström (-) 
Mathz Eriksson (C) tjänstgörande, ers vakant (S) 
 

Övriga 
deltagare: 

Madde Gustavsson, förvaltningschef 
Jessica Öhlund, verksamhetschef avd funktionsstöd 
Marie Ekblad, verksamhetschef avd individ och familj 
Linda Gunhammar, student/praktikant 
Claudia Auer-Ålhgren, Kommunal 
Jessica Brogren, sekreterare 
 

Utses att 
justera 

Virosa Viberg ersättare John Omoomian 

Justeringens 
plats och tid: 

Torsdagen den 30 november år 2017 

 
Underskrifter: 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Jessica Brogren 

 
Paragraf 

 
152 - 164 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Susanne Karlsson 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Virosa Viberg 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2017-11-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ärendeförteckning 

 
SN § 152/2017 Närvaro vid socialnämndens sammanträde 
  
SN § 153/2017 Information från FALAB 
  
SN § 154/2017 Riktlinje för riskhantering, avvikelsehantering samt Lex Maria 

anmälan inom socialförvaltningen 
  
SN § 155/2017 Överenskommelse om samarbete kring personer med psykiska 

funktionsnedsättningar, dnr 17RS5525 
  
SN § 156/2017 Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvård 
  
SN § 157/2017 Omedelbart omhändertagande av barn och unga i vissa 

internationella situationer, Ds 2017:49  
  
SN § 158/2017 Information från verksamheterna 
  
SN § 159/2017 Gemensamma resurser, budget  
  
SN § 160/2017 Månadsuppföljning oktober 2017 - socialnämnden  
  
SN § 161/2017 Delegationsärenden 
  
SN § 162/2017 Meddelanden 
  
SN § 163/2017 Informationsärenden 
  
SN § 164/2017 Övriga frågor 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2017-11-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 152   Dnr:  
 
Närvaro vid socialnämndens sammanträde 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
Linda Gunhammar får närvara vid nämndens sammanträde i november år 2017. 
 

Ärendebeskrivning 
Linda Gunhammar är praktikant vid Lindesbergs kommun och deltar vid 
socialnämndens sammanträde i november år 2017. 
 
________ 
 
Meddelas för åtgärd: 
 
För kännedom: 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2017-11-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 153   Dnr:  
 
Information från FALAB 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
Tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 
Fastighetschef vid LIBO Maria Fossen Lundborg deltog vid socialnämndens 
beredande nämnd i november år 2017. 
 
Maria informerade nämnden om det planerade LSS-boendet i Lindesberg som 
omfattar sex lägenheter. Ingen närliggande fastighetsägare har lämnat in 
synpunkter på boendet. 
 
Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning ska få ta del av 
ritningarna den 18 oktober år 2017. Beräknad byggnationstid är cirka ett år. 
 
________ 
 
Meddelas för åtgärd: 
 
För kännedom: 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2017-11-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 154   Dnr: SN 2017/200 
 
Riktlinje för riskhantering, avvikelsehantering samt Lex Maria 
anmälan inom socialförvaltningen 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
Anta riktlinjen ”Riskhantering, avvikelsehantering samt Lex Maria anmälan”. 
Riktlinjen är reviderad utifrån ny författning. 

Ärendebeskrivning 
Risk- och avvikelsehantering ingår i ledningssystemet för kvalitet och 
patientsäkerhet i hälso- och sjukvården där vårdgivaren (socialnämnden) är skyldig 
att ha rutiner för avvikelserapportering och hur händelser hanteras.  
 
Verksamheten ska arbeta med att identifiera, analysera och bedöma riskerna i 
verksamheten, åtgärda orsakerna till riskerna och göra särskilda riskbedömningar 
vid väsentliga förändringar i verksamheten. Vid händelser/vårdskador ska 
händelseanalyser göras, diskuteras i ledningsgrupper och återföras till personalen  
 
Syftet är att öka kunskaperna om riskerna, vidta förebyggande åtgärder och minska 
förutsättningarna för att händelser upprepas.  
 
Riktlinjen tar också upp omfattningen av utredningen utifrån händelsens karaktär 
och graden av vårdskada och hur Lex Maria hanteras i kommunen. 
 
Riktlinjen är ett led i att kvalitetssäkra och utveckla hälso- och sjukvårdens behov av 
förbättringsåtgärder och vidta åtgärder för att inte händelser ska inträffa igen. 
Riktlinjen talar om hur verksamheten ska arbeta med ovanstående enligt 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9 och Socialstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete 
HSLF-FS 2017:40 som började gälla 2017-09-01. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta att anta riktlinjen 
”Riskhantering, avvikelsehantering samt Lex Maria anmälan.” riktlinjen är reviderad 
utifrån ny författning. 
________ 
 
Meddelas för åtgärd: 
MAS 
 
För kännedom: 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2017-11-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 155   Dnr: SN 2017/202 
 
Överenskommelse om samarbete kring personer med psykiska 
funktionsnedsättningar, dnr 17RS5525 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
Ställa sig bakom överenskommelsen om samarbete kring personer med psykiska 
funktionsnedsättningar.  

Ärendebeskrivning 
Både i Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen finns bestämmelser om 
att kommunerna och landstingen (i Lindesbergs kommuns fall Region Örebro 
län) ska ingå överenskommelsen gällande samarbete i fråga om personer med 
psykiska funktionsnedsättningar. 
 
Denna överenskommelse utgör det övergripande dokumentet för att uppfylla 
lagens krav. Innehållet i dokumentet konkretiserar där så det är nödvändigt i 
särskilda överenskommelser kring olika målgrupper och handlingsplaner på 
regional, länsdel och lokal nivå. 
 
Denna överenskommelse ersätter tidigare sådana inom området och omfattar 
hälso- och sjukvården i regionen och den kommunala socialtjänsten. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår socialnämnden ställa sig bakom överenskommelsen och 
skicka den vidare till kommunstyrelsen för beslut. 
________ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Förvaltningschef 
Region Örebro län, Område Välfärd och folkhälsa, Marie Gustafsson, Box 1613, 701 16 Örebro 
 
För kännedom: 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2017-11-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 156   Dnr: SN 2017/203 
 
Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
Ställer sig bakom överenskommelsen om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård. 

Ärendebeskrivning 
Överenskommelsen har sin grund i Lag (2017:612) om samverkan vid 
utskrivning från hälso- och sjukvård och gäller från och med den 1 januari år 
2018. För utskrivning från psykiatrisk hälso- och sjukvård gäller speciell 
ekonomisk reglering under år 2018. 
 
Överenskommelsen syftar till att skapa trygg och effektiv övergång till 
öppenvård efter en sluten vårdvistelse genom att vara en god grund för ett 
tillitsfullt samarbete mellan parterna så att vårdens omsorgsinsatser kan 
samordnads utifrån individens delaktighet, behov och förutsättningar. 
 
Målgruppen är personer, i alla åldrar, som efter utskrivning från den slutna 
vården behöver insatser från socialtjänsten och/eller den kommunalt finansierade 
hälso- och sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården. Personer 
som endast har behov av fortsatta insatser inom den landstingsfinansierade 
öppna vården omfattas inte. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår socialnämnden att ställa sig bakom överenskommelsen 
och skicka den vidare till kommunstyrelsen för beslut. 
________ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Kommunstyrelsen 
 
För kännedom: 
Förvaltningschef  
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2017-11-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 157   Dnr: SN 2017/207 
 
Omedelbart omhändertagande av barn och unga i vissa 
internationella situationer, Ds 2017:49  

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
Ärendet ska lyftas vid beredande nämnd i november år 2017. 

Ärendebeskrivning 
Lindesbergs kommun har av regeringskansliet erbjudits möjlighet att avge 
yttrande över ”Omedelbart omhändertagande av barn och unga i vissa 
internationella situationer” – Ds 2017:49.  
 
Yttrandet ska vara Socialdepartementet tillhanda senast den 22 december  
år 2017. 
 
________ 
 
Meddelas för åtgärd: 
 
För kännedom: 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2017-11-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 158   Dnr: SN 2017/5 
 
Information från verksamheterna 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
Tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Vid beredande nämnd i oktober år 2017 delgavs nämnden nedanstående 
information: 

Avdelning för individ och familj 
− Avdelningen ser över organisationen inom enheten för ensamkommande 

barn utifrån att mottagandet minskat. Behovet av HVB platser minskar och 
behovet av stödboendeplatser ökar. Ännu är det ingen som vet vad som 
kommer att hända när gränserna öppnar i november. 

− Sex individer väntar på att få stöd av boendestöd, utifrån beviljade beslut. 
− Bostadsfrågan är ett problem för de familjer som kommer på anknytning. I 

dagsläget beviljas boende på vandrarhem samt att jourlägenheter används. 
− Verksamheten ser över möjligheten att utifrån behov erbjuda stödboende i 

befintliga stödboenden för ungdomar som av olika anledningar inte kan bo 
hemma, där alternativet annars är placering. 
 

Avdelningen för funktionsstöd 
− Fritidsbanken är placerad på Norrtullsgatan. Nu arbetar man med 

iordningställande av lokalen, på cirka 50 kvm. I dagsläget planeras för 
invigning av Fritidsbanken i december månad år 2017 och med start i januari 
år 2018. Öppettiderna kommer att vara måndag kväll, tisdag och torsdag 
förmiddag. Inlämningskärl finns vid Lindesbergs Arena och Masugnen, det 
kommer även finnas vid återvinningscentralen i Södra Måle. 

−  
Avdelningen för vård och omsorg 
− Allt är klart för 14 korttidsplatser den 1 november år 2017, personalen har 

fått andra arbetsplatser och täcker upp vid frånvaro på andra ställen på norr 
till och med den 1 november. 

− Korttidsboendet Grönbodahemmet har tio individer med korttidsbeslut, 
varav tre väntar på plats på särskilt boende. 

− Åtta individer är vid redovisningstillfället på tilldelningslistan gällande 
särskilt boende. 

− Inom demensboende fanns vid redovisningstillfället tre lediga boendeplatser. 
− Avdelningen fortsätter att arbeta med TimeCare. 
− Rekrytering av enhetschef för hemtjänsten Linden området pågår. 

________  
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2017-11-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 159   Dnr: SN 2017/53 
 
Gemensamma resurser, budget  

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
Ge förvaltningschef i uppdrag att se över den budget som är gemensam med 
barn- och utbildningsnämnden, gällande budget år 2018. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden har en gemensam budget, där 
respektive nämnd lägger in 500 tkr totalt 1000 tkr, barn- och 
utbildningsnämnden är den nämnd som har den gemensamma budgeten. 
 
Inom styrgrupperna i förvaltningarna har det diskuterats om att den 
gemensamma budgeten ska delas upp och läggas tillbaka på respektive 
förvaltnings budget. 
 
________ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Förvaltningschef  
 
För kännedom: 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2017-11-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 160   Dnr: SN 2017/220 
 
Månadsuppföljning oktober 2017 - socialnämnden  

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
Tackar för informationen och ber förvaltningen att hålla budget och vara 
återhållsamma. 

Ärendebeskrivning 
Nämnden delges månadsuppföljning för oktober år 2017 omfattande 
verksamhetsuppföljning, ekonomiskt bistånd och ekonomisk uppföljning. 

Socialförvaltningen  Budget  
avvikelse  
jan-okt  

Prognos  
Helår  

Budget  
Helår  

Budget  
avvikelse 
helår  

Administration  0,3 0 11,5 0 
Funktionsstöd  -12,7 151,3 140,3 -11,0 
Individ och familj  -6,5 87,5 78,8 -8,7 
Vård och omsorg  -10,3 266,0 263,3 -2,7 
Totalt (Mnkr)  -29,2 504,8 493,9 -22,4 
 
Socialförvaltningens underskott till och med oktober år 2017 är -29,2 mnkr och 
prognostiseras till helåret uppgå till -22,4 mnkr.  
 
Avvikelsen förklaras främst av ärenden och personalkostnader utöver budget för 
funktionsstöd, placeringskostnader för HVB vuxna och barn samt personalkostnader 
för boendestöd inom individ och familj och personalkostnader inom vård och 
omsorg för hemtjänsten samt särskilda boenden. 
 
Investeringsprojekt  Utgift  Helårs  

Prognos  
Budget  
2017  

Budget  
avvikelse  

Inventarier Funktionsstöd  0  0,5  0,5  0  
Totalt (Mnkr)  0  0,5  0,5  0  
 
________ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Förvaltningschef 
Verksamhetschefer 
Ekonom SN 
Ekonom KS 
Kommunstyrelsen 
 
För kännedom: 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2017-11-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 161 
 
Delegationsärenden 

Beslut 
Socialnämnden har tagit del av redovisade delegationsbeslut. 

Ärendebeskrivning 

Nedanstående delegationsbeslut redovisades för beredande nämnd i oktober:  

Madde Gustavsson 
2017-09-29 Justerarens rapport till socialnämnden 2017-09-14 Dnr 

SN 2017/140 
  

 
2017-10-05 Delegationsbeslut om anställande av personal Dnr SN 

2017/179 
  

 
 
________ 
 
Meddelas för åtgärd: 
 
För kännedom: 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2017-11-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 162 
 
Meddelanden 

Beslut 
Socialnämnden har tagit del av redovisade meddelanden. 
 

 Ärendebeskrivning 

Nämnden fick en redovisning utifrån den dom som redovisades vid beredande 
nämnd i oktober år 2017, som gått emot nämndens beslut. Efter det att 
överklagan gått vidare till Förvaltningsrätten kompletterades ärendet med nya 
handlingar. 

Nedanstående meddelanden redovisades för beredande nämnd i oktober:  

Marie Ekblad 
 Dom i förvaltningsrätten 2017-10-05 målnr 2627-17 om 

överklagat beslut i socialnämnden 2017-05-08 och 2017-
05-12 om ekonomiskt bistånd  

  

 
2017-09-14 Dom i Förvaltningsrätten 2017-09-14 målnr 3685-17 om 

bifall av socialnämndens ansökan 2017-08-10 om 
beredande av vård av unga  

  

 
2017-09-14 Dom i Kammarrätten 2017-09-14 målnr 4842-17 om 

överklagat beslut i Förvaltningsrätten 2017-08-25 målnr 
3785-17 om omedelbart omhändertagande för vård av 
unga  

  

 
2017-09-15 Dom i Förvaltningsrätten 2017-09-15 målnr 1289-17 om 

överklagat beslut i socialnämnden 2017-02-02 om 
ekonomiskt bistånd  

  

 
2017-09-18 Meddelande om registrerade uppgifter som kan användas 

vid planering av kommande tillsyner, gällande 
socialtjänsten i Lindesbergs kommun, dnr 7.3-
32427/2017-3 Dnr SN 2017/198 

  

 
2017-09-19 KS § 154/17 Remissvar villkorlig frigivning - förstärkta 

åtgärder för att förhindra återfall i brott SOU 2017:61  
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2017-11-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2017-09-20 Beslut i Förvaltningsrätten 2017-09-20 målnr 3791-17 
om överklagat beslut i socialnämnden 2017-08-02 om 
ekonomiskt bistånd  

  

 
2017-09-22 Meddelande om registrerade uppgifter som kan användas 

vid planering av kommande tillsyner, gällande 
socialtjänsten i Lindesbergs kommun, dnr 7.3-
32949/2017-3 Dnr SN 2017/199 

  

 
2017-09-28 Dom i Kammarrätten 2017-09-28 målnr 3946-17 om 

överklagad dom i Förvaltningsrätten 2017-07-06 målnr 
2246-17 om beredande av vård av unga  

  

 
2017-10-05 Dom i Förvaltningsrätten 2017-10-05 målnr 3785-17 om 

bifall av socialnämndens ansökan om vård av unga med 
stöd av 1 § andra stycket och 2 § LVU  

  

Madde Gustavsson 
 Överenskommelse mellan Region Örebro län, 

kommunerna i Örebro län och NSPH avseende 
samarbete kring personer med psykiska 
funktionsnedsättningar  

  

 
2017-08-31 SN/BUN au § 12 Gemensamma resurser, budget Dnr SN 

2017/96 
  

 
2017-09-06 Socialförvaltningens samverkansmöte 2017-09-06    
 
2017-09-11 BUN § 158/17 Projekt Hemmaplanslösning Dnr SN 

2017/98 
  

 
2017-09-19 KS § 159/2017 Svar på motion från Ingrid Åberg (KD) 

om högre kvalitet inom äldreomsorgen utan ökade 
kostnader Dnr SN 2017/107 

  

 
2017-09-19 KS § 142/2017 Uppföljning av internkontroll januari-

juni 2017 för alla nämnder Dnr SN 2017/168 
  

 
2017-09-19 KS § 143/2017 Månadsrapport för augusti 2017 med 

redovisning av åtgärdsplaner Dnr SN 2017/193 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Eva Jonsson-Hall 
2017-09-13 Svar på önskemål om fler Tv-kanaler på äldreboendet 

Ekgården, exempelvis Tv-kanaler som erbjuder sport och 
djurprogram Dnr SN 2017/178 

  

Raija Spjuth 
2017-09-21 Beslut i Förvaltningsrätten 2017-09-21 målnr 3916-17 

om upphävande av överklagat beslut i socialnämnden 
2017-08-16 om bistånd i form av korttidsboende enligt 
SoL  

  

 
2017-09-21 Svar från verksamhetschef Raija Spjuth om att 

kommunstyrelsens ordförande Irja Gustavsson har haft 
telefonkontakt med den som lämnat synpunkt på att äldre 
med hjälpbehov inte får plats på äldreboende Dnr SN 
2017/2 

  

Jessica Öhlund 
2017-08-23 Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning 

(KRF) sammanträde 2017-08-23  
  

 
2017-09-12 Dom i Förvaltningsrätten 2017-09-12 målnr 1311-17 om 

överklagat beslut i socialnämnden 2017-01-05 om 
personlig assistans  

  

 
2017-09-13 Beslut i Förvaltningsrätten 2017-09-13 målnr 4095-17 

om överklagat beslut i socialnämnden 2017-08-10 om 
stöd och service till vissa funktionshindrade  

  

 
2017-10-02 Synpunkt från en boende på gruppboendet Källbacka, 

Viken, om att behandlingsplanen inte följs och att 
informationen kring detta brister Dnr SN 2017/178 

  

Inger Österberg 
2017-09-21 Svar på klagomål på hantering av barnavårdsärende i 

Lindesbergs kommun, dnr 7.3-20764/2017-5 Dnr SN 
2017/182 

  

 
________ 
 
Meddelas för åtgärd: 
 
För kännedom: 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2017-11-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 163 
 
Informationsärenden 

Beslut 
Socialnämnden lyfter inga övriga informationsärenden. 

 
Ärendebeskrivning  
 ________ 
 
Meddelas för åtgärd: 
 
För kännedom: 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 164 
 
Övriga frågor 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
Tackar för informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Vid beredande nämnd i oktober år 2017 lyftes nedanstående frågor: 

Hemtjänst 
Lennart Olsson lyfter hemtjänsten i Fellingsbro. 
 
Förvaltningschef Madde Gustavsson informerar nämnden om att 
hemtjänstgrupper övergår till gemensam TES-planering. Tidigare har en i 
hemtjänstgruppen gjort planeringen. Införandet av gemensam TES-planering är 
för att förvaltningen måste arbeta för en likställighet inom hemtjänsten. 
 
Hyra för särskilt boende 
Sven-Erik Larsson (M) lyfter frågan om att förvaltningens särskilda boenden ska 
gå över till FALAB och att socialförvaltningen ska blockhyra dessa. 
 
Förvaltningschef Madde Gustavsson informerar att detta är beslut tagna inom 
FALAB.  Detta har lyfts vid budgetberedningen. Socialförvaltningen kommer att 
få hyresreduceringar för gemensamhetsutrymmen inom LSS-boenden och 
särskilda boenden. 
 
Lex Sarah 
Det har skett Lex Sarah anmälningar om stöld. Frågor lyfts om det finns 
riktlinjer om hur det ska vara i de hem som använder hemtjänst. 
Förvaltningschef Madde Gustavsson lyfter att det är individens hem och 
hemtjänsten kan inte besluta om hur det ska vara i hemmet och hur saker ska 
förvaras. Det ska gå att lita på hemtjänstpersonalen. 
När det sker en stöld så är det viktigt att detta polisanmäls, så att polisen gör en 
utredning och i utredningen är förvaltningen behjälplig. 
________ 
 
Meddelas för åtgärd: 
 
För kännedom: 
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