
 

   
Socialnämnden Protokoll 1 (40) 
 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2017-11-15 SO 2017/0157  
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Socialnämnden 
 
Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, 2017-11-15 klockan 16.30–19.25, ajournerat  

kl 18-35-18.40 
  
Ledamöter Eva S Olsson (S), ordförande 

Erik Hammarström (MP), vice ordf 
Göran Wallén (M), 2:e v ordf 
Fredrik Persson (S) 
Dan Ishaq (M) 
Sven-Bertil Persson (V) 
Sonja Lindlöf (L), t o m kl 19:05, § 251 
Gun Jönsson (C) 
Maja Grubelic (FI) 
Agneta Lindskog (KD) 

  
Tjänstgörande ersättare Amanda Bjernestedt (MP), ersätter Jenny Sjöö (MP) 
  
Ersättare Ann-Louise Levau (S) 

Tesfom Tecleab Solomon (S), fr o m kl 16:45 
Ewe Nilsson (S) 
Petra Douhane (M), t o m kl 19:00 
Layla Khairallah (MP) 
Kajsa Bjurklint Rosenblad (L), ersätter S Lindlöf (L) fr o m § 252 
Mark Collins (L) 
Nita Lorimer (V) 
David Liljedahl (C) 
Kelemua Kabede (KD) 

  
Övriga Annika Pettersson, socialdirektör 

Inger Wallin Fröman, verksamhetschef 
Ricardo Espinoza Pena, verksamhetschef 
Boel Hansson, nämndsekreterare 
Karin Säfström, verksamhetschef 
Anna Burston, verksamhetschef 
Johan Larsson Boström, utvecklingschef 
Filippa Mellbourn, ekonomichef 
Katharina Olsson, t f enhetschef 

 
Justerare Sven-Bertil Persson (V) 
  
Paragrafer § 239-272 
  
Plats och tid för justering Socialförvaltningen. Brotorget 1 den 20 november kl 16:30 
 



    
Socialnämnden Protokoll 2 (40) 
 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2017-11-15 SO 2017/0157  
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Underskrifter  
  
Sekreterare  
 Boel Hansson 
  
  
Ordförande  
 Eva S Olsson (S) 
  
  
Justerare  
 Sven-Bertil Persson (V) 
 
  
 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Socialnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2017-11-15 
  
Paragrafer § 239-272 
  
Datum då anslaget sätts upp 2017-11-21 Datum då anslaget tas ned 2017-12-13 
  
Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen, Brotorget 1 
  
  
Underskrift  
 Boel Hansson 
  



    
Socialnämnden Protokoll 3 (40) 
 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2017-11-15 SO 2017/0157  
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Innehåll 
§ 239 Tema - Arbetsmarknadskonsulenternas roll och uppdrag ................................................... 5 

§ 240 Förvaltningen informerar ..................................................................................................... 6 

§ 241 Ekonomisk månadsrapport oktober 2017 ............................................................................ 7 

§ 242 Yttrande över granskning avseende kontroll av externa utförare ........................................ 8 

§ 243 Yttrande över revisionsrapport Granskning av nämndernas hantering av underskott ......... 9 

§ 244 Översiktsplan för Lunds kommun - Samråd ...................................................................... 10 

§ 245 Detaljplan för del av Vallkärratorn 8:8 m.fl. i Stångby, Lunds kommun (Stångby 
Öster II) - Samrådshandling ............................................................................................... 11 

§ 246 Beställning av förhyrning av Österbo ................................................................................ 12 

§ 247 Utvärdering av handlingsplan för att motverka hemlösheten i Lunds kommun 2014-
2017 ................................................................................................................................... 14 

§ 248 Handlingsplan för att motverka hemlöshet ........................................................................ 15 

§ 249 IOP gällande RådRum mellan Socialförvaltningen i Lund, Individuell 
människohjälp, Hållbar Utveckling Skåne och Sensus studieförbund Återremiss ............ 16 

§ 250 Förslag om att uppdra till myndighetsutskottet att besvara Arbetsmiljöverkets 
föreläggande om vite ......................................................................................................... 18 

§ 251 Månadsstatistik över försörjningsstödet ............................................................................ 19 

§ 252 Månadsstatistik över flyktingmottagningen ....................................................................... 20 

§ 253 Månadsstatistik för Förenade Cares logiboende ................................................................ 21 

§ 254 Anmälningar till socialnämnden ........................................................................................ 22 

§ 255 Redovisning av delegerade beslut ...................................................................................... 23 

§ 256 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare ................................................. 24 

§ 257 Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare ................................................................ 25 

§ 258 Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare ................................................................ 26 

§ 259 Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare ................................................................ 27 

§ 260 Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare ................................................................ 28 

§ 261 Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare ................................................................ 29 

§ 262 Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare ................................................................ 30 

§ 263 Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare ................................................................ 31 

§ 264 Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare ................................................................ 32 

§ 265 Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare ................................................................ 33 

§ 266 Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare ................................................................ 34 



    
Socialnämnden Protokoll 4 (40) 
 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2017-11-15 SO 2017/0157  
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden Protokoll 5 (40) 
 Sammanträdesdatum   

 2017-11-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 239 Tema - 
Arbetsmarknadskonsulenternas roll 
och uppdrag 

 

Verksamhetschef Ricardo Espinoza och enhetscheferna Ann-Charlott 
Johansson, Madeleine Dymling och Sven Svantesson informerar om 
arbetsmarknadskonsulenternas roll och uppdrag samt 
arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd. 
  



    
Socialnämnden Protokoll 6 (40) 
 Sammanträdesdatum   

 2017-11-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 240 Förvaltningen informerar 
 

Socialdirektör Annika Pettersson informerar om: 

  

Bostadsmoduler för mottagande av flyktingar är försenade. 

Informationsträff om missbruk. 

Kommunens ansvar för spelmissbruk från 2018. 

Skolnämndernas, utbildningsnämndens, kultur- och fritidsnämndens och 
socialnämndens gemensamma presidieträff om ensamkommande barn. 

Incident på ett boende. 
  



    
Socialnämnden Protokoll 7 (40) 
 Sammanträdesdatum   

 2017-11-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 241 Ekonomisk månadsrapport oktober 
2017  

Dnr SO 2017/0056 

Sammanfattning 
Socialnämnden prognostiserar ett underskott på 70 mnkr, varav 53 mnkr 
finns inom verksamhetsområde Flykting och 17 mnkr inom 
kommunfinansierade verksamheter. Prognosen för oktober är 11 mnkr 
bättre än tidigare och fördelas mellan flykting med 7 mnkr och 
kommunfinansierade verksamheter med 4 mnkr. Prognosförbättringen 
inom flykting beror på högre intäkter (statsbidrag) för ensamkommande 
barn samt nyanlända vuxna och familjer. Inom kommunfinansierade 
verksamheter är nivåer för externt köpt vård (-27 mnkr) och 
försörjningsstöd (-6 mnkr) oförändrade. Undantaget externt köpt vård 
och försörjningsstöd prognostiserar verksamhetsområde socialpsykiatrin 
samt barn unga och familjestöd vardera ett överskott på 1 mnkr och 
verksamhetsområde vuxna ett överskott på 2 mnkr. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 november 2017, 
månadsrapport oktober 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     lägga rapporten till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Akten   



    
Socialnämnden Protokoll 8 (40) 
 Sammanträdesdatum   

 2017-11-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 242 Yttrande över granskning avseende 
kontroll av externa utförare 

Dnr SO 2017/0077 

Sammanfattning 
En revisionsrapport gällande kontroll av externa utförare inom 
socialnämndens och vård- och omsorgsnämndens ansvarsområden har 
tagits fram på uppdrag av Lunds kommuns förtroendevalda revisorer. 

Granskningen visar att det inom socialnämndens område saknas 
dokumenterade och gemensamma rutiner för hantering av fakturor 
avseende externa utförare och att inom vissa områden kan samma person 
genomföra flera känsliga delar i utbetalningskedjan. Granskningen visar 
även att det saknas särskild intern kontroll för externa utförare. I de flesta 
fall anlitas upphandlade leverantörer men att det finns leverantörer som 
inte upphandlats inom de externa utförarna. Revisorerna lämnar ett antal 
rekommendationer utifrån granskningen. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens remissvar den 28 oktober 2017 
Granskning avseende kontroll av externa utförare september 2017 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     tjänsteskrivelse den 28 oktober 2017 utgör socialnämndens svar till 

Lunds kommuns revisorer. 
  

Beslut expedieras till: 
Kommunrevisionen 
Akten   



    
Socialnämnden Protokoll 9 (40) 
 Sammanträdesdatum   

 2017-11-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 243 Yttrande över revisionsrapport 
Granskning av nämndernas hantering 
av underskott 

Dnr SO 2017/0076 

Sammanfattning 
Kommunrevisionen har genomfört en granskning avseende nämndernas 
hantering av underskott. Socialnämnden bereds tillfälle att yttra sig över 
granskningen och de rekommendationer som lämnas. I yttrandet önskar 
revisionen svar på vilka åtgärder som kommer vidtas med anledning av 
vad som framkommit i granskningen och de rekommendationer som 
lämnats. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 november 2017 
Granskning av nämndernas hantering av underskott, rapport oktober 
2017 
Kommunrevisorernas missiv, 2017-10-18 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     godkänna socialnämndens yttrande av genomförd granskning av 

hantering av underskott i förhållande till budget samt översända det 
till kommunrevisionen. 

  

Protokollsanteckningar 
Göran Wallén (M) låter, med instämmande av övriga nämnden, anteckna 
till protokollet att de instämmer i kommunrevisionens synpunkter samt 
ser med stor oro på kommunstyrelsens bristande förståelse, otillräckliga 
medelstilldelning och anvisningar med anledning av det prognostiserade 
underskottet. 

Beslut expedieras till: 
Kommunrevisionen 
Akten   



    
Socialnämnden Protokoll 10 (40) 
 Sammanträdesdatum   

 2017-11-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 244 Översiktsplan för Lunds kommun - 
Samråd 

Dnr SO 2017/0140 

Sammanfattning 
Alla kommuner är enligt plan- och bygglagen skyldiga att ha en aktuell 
översiktsplan som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen är ett 
strategiskt dokument som uttrycker kommunens vilja för hur mark, 
vatten och befintlig stadsmiljö ska användas, bevaras och utvecklas på 
längre sikt. Den för Lunds kommun nu gällande översiktsplanen, ÖP 
2010, antogs av Kommunfullmäktige den 28 oktober 2010 och 
aktualitetsförklarades av samma instans den 11 juni 2014. 

Kommunfullmäktige beslutade den 24 september 2015 att arbetet med en 
ny översiktsplan skulle påbörjas. Kommunen har en planstrategi för 
arbetet med översiktsplanen, avsikten är att planen ska uppdateras varje 
mandatperiod. 

Socialnämnden är övervägande positivt inställd till förslaget till 
översiktsplan 2018. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 november 2017. 
Översiktsplan, planstrategi – samråd, upprättad september 2017. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     översända tjänsteskrivelse av den 6 november 2017 till 

stadsbyggnadskontoret som sitt yttrande i samrådet gällande Lunds 
kommuns översiktsplan. 

Beslut expedieras till: 
Stadsbyggnadskontoret 
Akten   



    
Socialnämnden Protokoll 11 (40) 
 Sammanträdesdatum   

 2017-11-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 245 Detaljplan för del av Vallkärratorn 8:8 
m.fl. i Stångby, Lunds kommun 
(Stångby Öster II) - Samrådshandling 

Dnr SO 2017/0138 

Sammanfattning 
En detaljplan styr hur marken får användas för ett område inom 
kommunen exempelvis för bostäder, handel och/eller industri. 
Detaljplaneprocessen regleras i lag och syftar till att pröva om ett givet 
förslag är lämpligt. I processen ska allmänna och enskilda intressen vägas 
mot varandra. Under samråd ges möjligheter för sakägare och 
myndigheter samt andra berörda att inkomma med synpunkter. 

Byggnadsnämnden har beslutat om ett planförslag för Valkärratorn 8:8 
m.fl. med syfte att möjliggöra blandad och varierad bostadsbebyggelse, 
skola, park och infrastruktur samt att bevara kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse. 

Socialnämnden är övervägande positivt inställd till förslaget till 
detaljplan för del av Valkärratorn 8:8 m.fl. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 november 2017. 
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2017-08-11 
Detaljplankarta med planbestämmelser, upprättad 2017-08-11 
Illustration upprättad 2017-08-11 
Planbeskrivning, upprättad 2017-08-11 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     översända tjänsteskrivelse av den 6 november 2017 till 

stadsbyggnadskontoret som sitt yttrande i samrådet gällande 
detaljplan för del av Valkärratorn 8:8 m.fl. 

Beslut expedieras till: 
Stadsbyggnadskontoret 
Akten   



    
Socialnämnden Protokoll 12 (40) 
 Sammanträdesdatum   

 2017-11-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 246 Beställning av förhyrning av Österbo 
Dnr SO 2017/0159 

Sammanfattning 
Flyktingverksamheten inom socialförvaltningen har ett stort behov av 
stödboende åt målgruppen ensamkommande unga. Inom kort kommer 
även två av kommunens hem för vård och boende (HVB) behöva stänga 
vilket betyder att behovet av denna typ av platser också inom kort 
kommer att vara trängande. 

Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF) äger och förvaltar Österbo som är 
beläget på fastigheten Arkivet 5 i sydöstra centrala Lund. Österbo är ett 
åttavåningshus som tidigare har använts som särskilt boende för äldre 
och nu finns tillgängligt för uthyrning. Huset lämpar sig väl för att 
tillgodose delar av socialnämndens behov av HVB- och 
stödboendeplatser för ensamkommande unga och är en viktig del i 
omställningsarbetet till fler stödboende. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 november 2017 

Beslutsgång 
Eva S Olsson (S) begär ajournering och mötet ajourneras mellan kl 
18:35-18:40. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     översända socialförvaltningens tjänsteskrivelse av den 7 november 

2017 till kommunstyrelsen som socialnämndens beställning av 
förhyrning av Österbo för att tillgodose placerings- och lokalbehov 
inom nämndens verksamhetsområden. 

Protokollsanteckningar 
Göran Wallén (M) låter, med instämmande av alliansen, Västerpartiet 
och Feministiskt initiativ, anteckna till protokollet att socialnämnden ska 
utföra stora delar av det kommunala ansvaret för flyktingmottagandet. 
Detta ska vi naturligtvis göra så bra som möjligt. Samtidigt 
konstaterar socialnämnden att de, liksom tidigare, har mycket liten 
möjlighet att påverka de beslut som fattas i dessa ärendetyper. Slutligt 
beslut fattas av kommunstyrelsen/kommunstyrelsens arbetsutskott men 
det är beklagligt att kommunens merkostnader enligt nuvarande 
utformning påverkar socialnämndens ekonomiska resultat negativt. 



    
Socialnämnden Protokoll 13 (40) 
 Sammanträdesdatum   

 2017-11-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Akten   



    
Socialnämnden Protokoll 14 (40) 
 Sammanträdesdatum   

 2017-11-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 247 Utvärdering av handlingsplan för att 
motverka hemlösheten i Lunds 
kommun 2014-2017 

Dnr SO 2017/0163 

Sammanfattning 
2013 fattades beslut om att anta handlingsplan för att minska och 
motverka hemlösheten i Lunds kommun 2014-2017, Dnr SO 2013/0632. 
Handlingsplanen reviderades under 2016, Dnr SO 2016/0093. I 
september 2017 fick enhetschef på boendeenheten i uppdrag att arbeta 
fram en ny handlingsplan.   

Genom att ta bort vissa mål som uppnåtts i handlingsplanen för 2014-
2017 samt göra tillägg av mål i den nya handlingsplanen hålls den nya 
handlingsplanen uppdaterad. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 november 2017 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     godkänna utvärderingen av handlingsplan för att minska och 

motverka hemlösheten i Lunds kommun 2014-2017. 

Beslut expedieras till: 
Akten   



    
Socialnämnden Protokoll 15 (40) 
 Sammanträdesdatum   

 2017-11-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 248 Handlingsplan för att motverka 
hemlöshet 

Dnr SO 2017/0164 

Sammanfattning 
Handlingsplanen för att minska och motverka hemlösheten i Lunds 
kommun 2018-2022 innehåller 16 insatsområden. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 november 2017. 

Yrkanden 
Dan Ishaq (M) yrkar att det i insatsområde 7, förebyggande arbete, läggs 
till punkten: 

Informera om, och förmedla kontakt med budget- och skuldrådgivande 
funktion till skuldsatta och hemlösa personer. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     godkänna handlingsplan för att minska och motverka hemlöshet i 

Lunds kommun 2018-2022 med tillägget Informera om, och 
förmedla kontakt med budget- och skuldrådgivande funktion till 
skuldsatta och hemlösa personer i insatsområde 7, förebyggande 
arbete.  

  

Beslut expedieras till: 
Akten   



    
Socialnämnden Protokoll 16 (40) 
 Sammanträdesdatum   

 2017-11-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 249 IOP gällande RådRum mellan 
Socialförvaltningen i Lund, Individuell 
människohjälp, Hållbar Utveckling 
Skåne och Sensus studieförbund 
Återremiss 

Dnr SO 2017/0149 

Sammanfattning 
Den 6 april 2016, § 125 fattade kommunstyrelsen beslut att överföra 
finansiering för integrationsanslaget till socialnämnden i syfte att 
finanisera Idéburet offentligt partnerskap mellan kommunen och 
föreningar för att öka integration och inkludering.  

Socialnämnden beslutade 2017-08-23, § 155 att påbörja en dialog med 
föreningarna bakom verksamheten RådRum i syfte att möjliggöra en 
överenskommelse.   

Ärendet föreslår en överenskommelse mellan Socialförvaltningen i Lund 
och Individuell Människohjälp, Sensus studieförbund och Hållbar 
Utveckling Skåne som syftar till att förbättra förutsättningarna till 
integration/inkludering för nyanlända som vistas i Lund genom 
verksamheten RådRum. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 november 2017 ( 
Socialförvaltningens förslag till Överenskommelse om Idéburet Offentligt 
Partnerskap gällande RådRum mellan Socialförvaltningen i Lund, 
Individuell Människohjälp, Sensus studieförbund och Hållbar Utveckling 
Skåne, 6 november 2017. 
Socialnämnden beslut den 2017-08-23, § 155 
Kommunstyrelsens beslut den 6 april 2016, § 125 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     ge socialdirektören i uppdrag att teckna Överenskommelse om 

Idéburet Offentligt Partnerskap gällande RådRum mellan 
Socialförvaltningen i Lund, Individuell Människohjälp, Sensus 
studieförbund och Hållbar Utveckling Skåne, 6 november 2017 

  
att     uppdraget ska redovisas till nämnden i enlighet med den ordinarie 

uppföljningen av överenskommelsen vid varje helårsskifte. 
  



    
Socialnämnden Protokoll 17 (40) 
 Sammanträdesdatum   

 2017-11-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Beslut expedieras till: 
Akten   



    
Socialnämnden Protokoll 18 (40) 
 Sammanträdesdatum   

 2017-11-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 250 Förslag om att uppdra till 
myndighetsutskottet att besvara 
Arbetsmiljöverkets föreläggande om 
vite 

Dnr SO 2016/0116 

Sammanfattning 
Socialnämnden ska senast den 11 december redogöra 
för Arbetsmiljöverket vilka åtgärder man genomfört med anledning av 
deras föreläggande om vite. Då nästa socialnämndsmöte är den 13 
december behöver nämnden uppdra åt myndighetsutskottet att svara 
Arbetsmiljöverket.  

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     uppdra åt socialnämndens myndighetsutskott att besvara 

Arbetsmiljöverkets föreläggande om vite, 

Beslut expedieras till: 
Akten   



    
Socialnämnden Protokoll 19 (40) 
 Sammanträdesdatum   

 2017-11-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 251 Månadsstatistik över 
försörjningsstödet 

Dnr SO 2017/0008 

Beslutsunderlag 
Månadsstatistik över försörjningsstödet i oktober 2017 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     lägg anmälan till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Akten   



    
Socialnämnden Protokoll 20 (40) 
 Sammanträdesdatum   

 2017-11-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 252 Månadsstatistik över 
flyktingmottagningen 

Dnr SO 2017/0009 

Beslutsunderlag 
Statistik över flyktingmottagandet i oktober 2017. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     lägga anmälan till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Akten   



    
Socialnämnden Protokoll 21 (40) 
 Sammanträdesdatum   

 2017-11-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 253 Månadsstatistik för Förenade Cares 
logiboende 

Dnr SO 2017/0010 

Beslutsunderlag 
Månadsstatistik över beläggningen för Förenade Cares logiboende. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     lägga anmälan till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Akten   



    
Socialnämnden Protokoll 22 (40) 
 Sammanträdesdatum   

 2017-11-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 254 Anmälningar till socialnämnden 
Dnr SO 2017/0007 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 november 2017. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     lägga anmälan till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Akten   



    
Socialnämnden Protokoll 23 (40) 
 Sammanträdesdatum   

 2017-11-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 255 Redovisning av delegerade beslut 
Dnr SO 2017/0006 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 november 2017. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     godkänna redovisningen av delegerade beslut fattade under oktober 

2017. 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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