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Plats och tid

Nämndrummet, Plan 5 Värjan, Alva Myrdals gata 5 Klockan 08:30 – 14:40
Ajournering för paus mellan 9:30 – 9:45
Beslut i sekretessärenden, se separat B-protokoll

Beslutande

Göran Gredfors, ordförande (M)
Nina Tuncer (S)
Lotta Jonsson (KD)
Peter Sköldin (S)
Marie Granlund (S) ersätter Caroline Holmstedt (S)
Robert Åsbacka (S) ersätter Clarence Palm (S)
Gunilla Cederfjord (S)
Tibor Sjöberg (M)
Susanne Henning Aihonen (M) ersätter Torbjörn Andersson (M)
Ulla Grip (M)
Marita Ahlström (S) ersätter Maria Hopstadius (C)
Erica Hallenstam (MP)
Annika Goblirsch (V)
Camilla Berard Granström (SD)
Sven-Göran Sigurd (SD) ersätter Carina Åkesson (SD)

Ej tjänstgörande
Ersättare

Jawad Zanghnaeh

Utses att justera

Gunilla Cederfjord

Justeringens plats
och tid

Tisdagen den 24 april 2018, Alva Myrdals gata 5

Underskrifter
Sekreterare

...........................................................................................
Mathilda Lennmark

Ordförande

...........................................................................................
Göran Gredfors

Justerande

...........................................................................................
Gunilla Cederfjord

Paragrafer

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ och
sammanträdesdatum
Anslaget sätts upp

Socialnämnden 2018-04-19
Anslaget tas ner

Förvaringsplats för
protokollet

Ledning och administration socialförvaltningen, Alva Myrdals gata 5

Underskrift

...........................................................................................
Utdragsbestyrkande
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Övriga närvarande

Justerandes sign

Mehmed Hasanbegovic, förvaltningschef
Joakim Danielsson, kvalitetschef
Kerstin Eriksson, områdeschef
Pia Andersson, områdeschef
Mattias Anglemark, ekonomichef
Annakarin Sandén, utvecklare
Ola Lindgren., sakkunnig offentlig rätt
Annica Möller, enhetschef
Mikado Ylvén, enhetschef
Mimmi Westanau, enhetschef
Christina Andersen, enhetschef
Christer Åkerlund, teamledare
Jenny Ingårda, enhetschef
Rafaela Svéd, handläggare
Max Jonsson, enhetschef
Emilie Karlström, handläggare
Björn Sahlin, kommunikationsstrateg
Mathilda Lennmark, nämndsekreterare
Inställelse, se § 1 i B-protokollet
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Inledning
Ärendena till nämnden har beretts vid arbetsutskott den 6 april 2018.
Sammanträdet inleds med information och föredragningar i ärendena mellan klockan
08:30 – 11:50. Beslut i ärendena fattas mellan klockan 14:30 – 14:40.
Föredragning av ärendena i följande ordning: §§ 38, 42 – 44, 40, 39, 45, 46, 41, 47
______
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§ 37
Protokollsjustering
Beslut
Gunilla Cederfjord (S) utses att justera protokollet.
______
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SOCN/2018:4

§ 38
Sekretessärenden som beslutas av nämnd 2018
F1 – Väcka talan vid tingsrätt om särskilt förordnad
vårdnadshavare och förmyndare enligt 6 kap. 8 § och 10
kap. 3 § föräldrabalken
Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
______

F2 – För kännedom gällande faderskapsutredning
Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
______

F3 – För kännedom gällande faderskapsutredning
Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
______

F4 – För kännedom gällande faderskapsutredning
Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
______
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SOCN/2018:15

§ 39
Socialnämndens behov och prioriteringar 2019
Beslut
Behov och prioriteringar 2019 godkänns och översändes till kommunstyrelsen.

Deltar ej
Lotta Jonsson (KD), Erica Hallenstam (MP), Annika Goblirsch (V), Camilla Berard
Granström (SD) och Sven-Göran Sigurd (SD) deltar ej i beslut.

Särskilt yttrande
Erica Hallenstam (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga 1).
Annika Goblirsch (V) lämnar särskilt yttrande (bilaga 2).

Ärendebeskrivning
Behov och prioriteringar 2019 är utformad enligt anvisningar från kommunledningskontoret och ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 19 april 2018.
Rapporten beskriver omvärld och demografisk påverkan, nuläge för socialnämnden,
utmaningar och inriktning för 2018 inklusive prioriterade områden per
verksamhetsprocess samt nämndens förslag på effektiviseringsområden.
Prioriteringar inför 2019 och framåt inom processen vård och sociala tjänster är att se till
att det är alla förvaltningars uppdrag att invånare inte blir aktuella inom socialtjänsten,
att motverka social oro, att anpassa verksamheten efter förändrade behov och
målgrupper, att tillse kvalitet och rättssäkerhet då effektiviseringar genomförs samt att
utveckla arbetet med komplexa behov.
För processkvalitet prioriterar nämnden utvecklandet av ett komplett
kvalitetsledningssystem, arbete med uppföljning, analys och förbättring samt arbete
med verksamhetsnära utveckling och digitalisering. Inom processen medarbetare är det
att vara en attraktiv arbetsgivare med ett hållbart arbetsliv för medarbetarna, att sänka
sjukfrånvaron samt att anpassa arbetet efter det nya socionomkravet som prioriteras.
Processen ekonomi prioriterar en helhetssyn och en ökad affärsmässighet i ekonomin
samt effektivisering och strukturering av organisation.
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Socialnämnden/socialförvaltningen är i behov av en permanent ramförstärkning för
att komma i balans med det löpande arbetet, för arbete med hedersrelaterat våld och
förtryck på kommunövergripande nivå, för arbete med krisstöd efter barnförhör på
Barnahus samt för arbete med utveckling med fokus på digitalisering. Utöver detta har
nämnden också behov av vissa tidsbegränsade förstärkningar under 2019 för arbete
med införande av Socionomkravet, för att frigöra tid för arbete med brukaråsikter och
tjänstedesign samt för att införa kvalitetsstandard för uppföljning och externvård.

Yrkanden
Göran Gredfors (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

_____
Beslut skickas till: Kommunstyrelsen
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SOCN/2018:59

§ 40
Socialnämndens delårsrapport 1 jan-mar 2018
Beslut
Delårsrapport 1 för 2018 godkänns och översändes till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Delårsrapport 1 för 2018 är utformad enligt anvisningar från kommunledningskontoret och ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 19 april 2018.
Socialnämndens arbete pågår efter årets första kvartal enligt plan. Av socialnämndens
25 åtaganden för 2018 är 20 pågående och fem inte påbörjade efter tre månader.
Den växande kommunen med ett snabbt ökande antal barn och unga medför ett ökat
antal i behov av stöd och hjälp. Förutom att antalet stödsökande ökar så har nämnden
också märkt av förändringar i målgrupperna. En tydlig utveckling är att fler, både
barn, unga och vuxna som söker stöd, har komplexa behov och behöver stöd från
flera håll och förvaltningar med olika kostsamma särlösningar som följd.
Mycket av nämndens arbete har under årets första månader behövt läggas på den
pågående omorganisationen och på att arbeta mot en effektivare organisation med en
ekonomi i balans. Gällande omorganisationen är översynen klar och två nya områden
– barn och unga samt unga vuxna och vuxna har bildats istället för de tidigare
områdena individ- och familjeomsorg och ensamkommande barn och unga. Enheter
har tagits bort eller omvandlats och administrationen samlas nu under en enhet.
Sjukfrånvaron för tillsvidareanställda ligger på 7,2 procent efter februari 2018, vilket är
en minskning med 0,2 procent från december 2017. Förvaltningen arbetar aktivt med
att stärka arbetsmiljöarbetet och sänka sjukfrånvaron. Det pågår också ett arbete kring
att se över möjligheterna och kraven kring kompletterande utbildning i samband med
att socionomkravet träder i kraft 2019.
Nämnden har fått förstärkning med 35 miljoner kronor för obalanser i verksamheten i
2018 års budget. Obalanserna i verksamheten består i huvudsak av kostnaderna för
den externa vården. Ett starkt fokus ligger på att ha en ekonomi i balans 2018. Ett
gemensamt projekt har skapats inom förvaltningen för att hålla ihop ett flertal åtgärder
med syftet att uppnå en så effektiv vård som möjligt.
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Utfallet för perioden januari-mars visar att den kraftiga kostnadsökningen som skedde
under 2017 har stannat av och resultatet är -6,1 miljoner kronor. Det är svårt att göra
en tillförlitlig prognos för helåret baserat på första kvartalets utfall. Utöver obalanserna
i verksamheten gällande vårdkostnader krävs det effektiviseringar och prioriteringar
eller rena nedskärningar motsvarande 18 miljoner kronor. I beloppet ingår det
lokalkostnader med ca 2,5 miljoner kronor. I och med flytten till det nya
myndighetshuset på Smedjegatan blir det tillfälligt dubbla hyreskostnader för vissa
verksamheter. Den totala prognosen för socialnämnden är nu -28 miljoner kronor.
_____
Beslut skickas till: Kommunstyrelsen
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SOCN/2017:127

§ 41
Socialnämndens internkontrollplan 2018
Beslut
Socialnämnden godkänner delårsrapport 1 för nämndens internkontrollplan 2018.

Ärendebeskrivning
Nämnden är ansvarig för att internkontrollen är tillräcklig för att säkra ändamålsenlig
och kostnadseffektiv verksamhet som uppfyller lagar, föreskrifter och andra regler och
riktlinjer. Internkontrollen ska också säkra tillförlitlig finansiell rapportering och
information om verksamheten.
Internkontrollplanen innehåller identifierade risker där bedömningen har gjorts att de
behöver hanteras på något sätt. Hanteringen kan vara genom kontrollåtgärder,
åtgärder för att sänka sannolikheten för att risken inträffar, eller kontrollmoment, att
följa upp att befintliga åtgärder för att hantera risken fungerar.
Socialnämndens internkontrollplan 2018 hanterar 22 risker. Planen omfattar 15
kontrollåtgärder, varav 10 hanteras via nämndens verksamhetsplan, och tio
kontrollmoment som ska följas upp. Fyra av de tio kontrollmomenten är
gemensamma för hela Eskilstuna kommunkoncern. Under perioden januari till mars
har ett kontrollmoment genomförts och det visade på avvikelse. Åtgärder har tagits
fram av ansvarig chef och redovisas i rapporten. De kontrollåtgärder som hanteras
genom nämndens verksamhetsplan redovisas i delårsrapporten för verksamhetsplan.
Av övriga fem kontrollåtgärder är fyra påbörjade. Rapport över kontrollåtgärder och
kontrollmoment bifogas.
_____
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SOCN/2018:69

§ 42
Rättelse av protokoll
Beslut
Socialnämnden godkänner nytt sammanträdesprotokoll daterat den 22 mars 2018.

Ärendebeskrivning
Efter justering av socialnämndens sammanträdesprotokoll från den 22 mars 2018
upptäcktes det att rubriken Reservationer saknades under § 26. Lotta Jonsson (KD)
lämnade en muntlig reservation och Erica Hallenstam (MP) samt Annika Goblirsch
(V) lämnade skriftliga reservationer, vilket inte framgår i nuvarande protokoll.
Eftersom protokollet hann upprättas efter justering behöver socialnämnden upprätta
ett nytt protokoll där rubriken Reservationer är tillagt under § 26.
_____
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SOCN/2018:42

§ 43
Beslut om dataskyddsombud och entledigande av
personuppgiftsombud
Beslut
1.

Dataskyddsombudet Charlotte Nilsson och upphandlaren Sofia Lövstedt utses till
nämndens dataskyddsombud från och med den 25 maj 2018.

2.

Uppdraget som personuppgiftsombud för nämnden upphör att gälla den 25 maj
2018.

3.

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet anmäls till Datainspektionen.

Ärendebeskrivning
Ny lagstiftning
Dataskyddsförordningen1 (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och
med den 25 maj 2018. GDPR ersätter personuppgiftslagen (PuL). Förordningen
kommer att innebära en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter
och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. En
övergripande tanke med de nya reglerna är att tydligare betona att det företag,
myndighet eller annan organisation som behandlar personuppgifter aktivt måste ta
ansvar för att se till att förordningens regler följs och kunna visa det
(ansvarsskyldighet). Det kan ske genom att man tar fram en särskild dataskyddspolicy
eller riktlinje och att man så långt som möjligt bygger in integritetsvänliga lösningar i
sina system.
Mycket i GDPR liknar de regler som finns i PuL. De registrerade kommer även i
fortsättningen att ha rätt att få information om den personuppgiftsbehandling som
sker och den som behandlar personuppgifter måste ha tillräckliga säkerhetsåtgärder
för att uppgifterna skyddas på rätt sätt. Dataskyddsförordningen innehåller några
viktigare nyheter så som:

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska
personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter
och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).
1
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När uppgifter behandlas med stöd av samtycke eller för att uppfylla ett avtal,
ska den registrerade ha rätt att få ut de uppgifter man själv lämnat för att föra
över dem till en annan tjänst, det kallas dataportabilitet.
Innan man planerar en ny personuppgiftsbehandling som innebär särskilda
risker för de registrerade ska man göra en bedömning av vilka konsekvenser
behandlingen kan få och vilka åtgärder som behövs för att minska riskerna
(konsekvensbedömning).
Om det inträffar en säkerhetsincident, till exempel ett dataintrång eller en
oavsiktlig förlust av uppgifter, måste man anmäla det till Datainspektionen
inom 72 timmar. Man kan också behöva informera de registrerade (anmälan
om personuppgiftsincident).
Vissa organisationer; myndigheter, de som behandlar känsliga uppgifter eller
uppgifter som innebär en kartläggning av enskildas beteende måste utse en
person i organisationen som har till särskild uppgift att bevaka
dataskyddsfrågor, ett dataskyddsombud.
Datainspektionen kan komma att utdöma en sanktionsavgift för den som
bryter mot förordningens regler. Avgiften ska bedömas utifrån hur allvarlig
överträdelsen är, om det skett avsiktligt eller inte, vilka åtgärder man har
vidtagit för att minska skadan, om man tjänat ekonomiskt på överträdelsen
och andra försvårande eller förmildrande omständigheter.
I personuppgiftslagen finns en förenklad regel för behandling av
personuppgifter i löpande text och enkla listor, missbruksregeln. Den innebär
kort och gott att man får behandla uppgifter i vissa situationer så länge det inte
är kränkande för någon. Denna missbruksregel försvinner när
dataskyddsförordningen träder ikraft. Sådan behandling måste alltså följa
förordningens regler.

Dataskyddsombudets roll och uppdrag
Kommuner och deras självständiga nämnder är myndigheter och måste utse
dataskyddsombud. Det är varje självständig nämnd som är personuppgiftsansvarig för
behandlingar inom sitt verksamhetsområde och som ansvarar för att utse ett ombud.
Personuppgiftsansvarig nämnd ansvarar för att GDPR-regler följs.
Det är alltså inte ombudet som ansvarar för att reglerna följs, utan organisationen och
ytterst varje nämnd. Därför måste organisationen ha rutiner och arbeta på ett sådant
sätt att nödvändiga att krav efterföljs. Organisationen bör ha en
speciell person utpekad som internt ansvarar för genomförande av
dataskyddsarbetet.
Ett dataskyddsombuds uppgift är att informera och ge råd till den
personuppgiftsansvariga organisationen kring vilka skyldigheter som gäller enligt
dataskyddsförordningen. Men ombudet ska också bevaka att reglerna följs och fungera
som kontaktperson för Datainspektionen. Dataskyddsombudet ersätter
personuppgiftsombudet i nuvarande personuppgiftslagen. Med anledning av detta
upphör uppdraget som personuppgiftsombud för nämnden den 25 maj 2018.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2018-04-19

Sida

14(20)

En av de största förändringarna med de nya reglerna är att ombudets kontrollerande
och rådgivande funktion för organisationen renodlas. Det innebär samtidigt att
organisationen självständigt måste bedriva ett aktivt dataskyddsarbete som inte leds av
dataskyddsombudet. Organisationens arbete ska följas upp av ombudet.
Dataskyddsombudet ska:












Vara ett kunskapsstöd gällande dataskyddsförordningen och annan tillämplig
dataskyddslagstiftning.
Övervaka den interna efterlevnaden av dataskyddsförordningen och annan
tillämplig dataskyddslagstiftning.
Rapportera till organisationens ledning om dataskyddsfrågor och
organisationens brister och utvecklingsbehov.
Tillsammans med sakkunniga kravställa och arbeta för att införa
säkerhetsskyddsåtgärder enligt lagstiftning inom dataskydd. Även ge råd och
stöd avseende säkerhetsskyddsåtgärder.
Identifiera kompetensutvecklingsbehov, planera och genomföra utbildningar
avseende dataskyddsförordningen och angränsande lagstiftning.
Övervaka den interna efterlevnaden av organisationens strategi för dataskydd.
Bistå i utredning av misstänkta dataintrång.
Ge råd vid genomförande av konsekvensbedömning av dataskydd och
övervaka genomförandet av den, samt ställa krav på att
konsekvensbedömningar genomförs.
Kontrollera genomförda konsekvensbedömningar av dataskydd.
Omvärldsbevaka, nätverka och inhämta kunskap inom lagstiftningsområdet
dataskydd.
Fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten Datainspektionen och vid
behov genomföra förhandssamråd.

Ytterligare en förändring är att de nya reglerna ställer krav på dataskyddsombudets
kompetens och placering i organisationen. Den person som utses måste ha tillräcklig
kunskap om dataskydd och ska utses på grundval av yrkesmässiga kvalifikationer,
sakkunskap och förmåga att utföra uppgifterna. Ombudet ska kunna agera
självständigt och oberoende i organisationen och ska rapportera till organisationens
ledning.
Utifrån dataskyddsförordningens krav har kommunstyrelsen på sitt Konsult och
Uppdrag anställt Charlotte Nilsson som dataskyddsombud. På Konsult och uppdrag
pågår rekrytering efter ytterligare ett dataskyddsombud. Charlotte Nilsson har varit
anställd i Eskilstuna kommun sedan 2010 och kommer närmast ifrån en tjänst som
systemförvaltare på vård- och omsorgsförvaltningen. Hon har också i sin roll haft
uppdraget att förbereda sin förvaltning för GDPR-regelverket. Till dess ytterligare ett
dataskyddsombud rekryteras kommer upphandlaren Sofia Lövstedt också att arbete
som dataskyddsombud. Sofia Lövstedt är jurist och har arbetat som upphandlare
under många år i Eskilstuna kommun. Sofia Lövstedt har som upphandlare av
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datasystem särskilt bevakat personuppgiftslagen och det nya GDPR-regelverket.
Charlotte Nilsson och Sofia Lövstedt kan utses till dataskyddsombud för alla
kommunala nämnder. Efter det att nämnden fattat beslut om dataskyddsombud ska
kontaktuppgifterna till dataskyddsombudet anmälas till Datainspektionen på
webbplatsen www.datainspektionen.se
_____
Beslutet skickas till: Charlotte Nilsson och Sofia Lövstedt, KoU Upphandling
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SOCN/2015:11

§ 44
Socialnämndens delegationsordning
Beslut
Socialnämnden bevarar nuvarande delegation att socialnämnden yttrar sig i fråga om
serveringstillstånd enligt alkohollagen till miljö- och räddningstjänstnämnden.

Ärendebeskrivning
I nu gällande delegationsordning (se nästa sida) är delegat att yttra sig angående
serveringstillstånd biståndsutskottets i de fall tillståndet tillstyrks. När nämnden i sitt
yttrande avstyrker tillstånd är frågan inte delegerad.
Dagens delegationsordning kan innebära att miljö- och räddningstjänstnämnden får
yttrande från socialnämnden två månader efter att begäran om yttrande har inkommit
till socialnämnden. Det kan i vissa fall innebära betydande olägenheter för den som
ansökt om serveringstillstånd enligt alkohollagen.
För att minska ner handläggningstiden i dessa ärenden föreslås att biståndsutskottet
får delegation att både tillstyrka och avstyrka i yttrande om serveringstillstånd.

Yrkanden
Göran Gredfors (M) yrkar avslag på förvaltningens förslag att delegera till
biståndsutskottet att till miljö- och räddningstjänstnämnden yttra sig i fråga om
serveringstillstånd enligt alkohollagen
Göran Gredfors (M) yrkar med medhåll från socialnämndens ledamöter att bevara
nuvarande delegation att socialnämnden yttrar sig i fråga om serveringstillstånd enligt
alkohollagen till miljö- och räddningstjänstnämnden.
_____
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SOCN/2015:14, SOCN/2017:123, SOCN/2017:129, SOCN/2017:136,
SOCN/2017:18, SOCN/2018:1, SOCN/2018:10, SOCN/2018:12, SOCN/2018:27,
SOCN/2018:47, SOCN/2018:50, SOCN/2018:51, SOCN/2018:52, SOCN/2018:53,
SOCN/2018:54

§ 45
Rapporter och meddelanden till socialnämnden i
april 2018
Beslut
Rapporter och meddelanden till nämnden i april 2018 läggs till handlingarna efter
socialnämndens godkännande.

Muntliga rapporter
- Information om delegationsbeslut från biståndsutskottet 20 februari 2018
- Information från chefer på förvaltningens resursenheter som berörs av
omorganiseringen

Skriftliga rapporter
- Förtroendevaldas enkätundersökning resultatrapport – SN (SOCN/2018:1)
- Kommunstyrelsens beslut 2018-03-13, § 48. Jämställdhetsberedningens rapport till
kommunstyrelsen för 2017 (KSKF/2018:82) (SOCN/2018:1).
- Kommunfullmäktiges beslut 2018-02-14, § 2. Val till kommunala uppdrag –
Kommunfullmäktige (KSKF/2018:2) (SOCN/2015:14).
- Kommunfullmäktiges beslut 2018-02-14, § 16. Svar på motion – Pröva 6 timmars
arbetsdag för socialsekreterare (KSKF/2016:640) (SOCN/2017:18)
- Beslut från IVO (inspektionen för vård och omsorg) gällande tillsyn av ej verkställt
beslut (SOCN/2018:27)
- Begäran från IVO om yttrande och handlingar gällande öppenvårdsverksamhet
enligt SoL (SOCN/2018:50)
- Begäran från IVO om yttrande och handlingar gällande kontaktperson enligt SoL
(SOCN/2018:51).
- Begäran från IVO om yttrande och handlingar gällande kontaktperson enligt SoL
(SOCN/2018:52).
- Begäran från IVO om yttrande och handlingar gällande kontaktperson enligt SoL
(SOCN/2018:53).
- Beslut från IVO gällande ansökan från Eskilstuna kommun om överflyttning av
ärende (SOCN/2017:123)
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- Meddelande från IVO gällande tillsyn om nämnden uppfyller kraven på att hantera
avvikelser i enlighet med socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOCN/2018:54)
- Beslut från IVO gällande tillsyn av ej verkställt beslut (SOCN/2018:10).
- Meddelande från IVO gällande skrivelse från enskild som av IVO uppfattas som
ett överklagande av ett beslut som fattats av socialnämnden i Eskilstuna
(SOCN/2018:47)
- Beslut från IVO gällande tillsyn av ej verkställt beslut (SOCN/2018:12).
- Beslut från IVO att avsluta ärende gällande missförhållanden enligt lex Sarah
(SOCN/2017:129)
- Föreläggande från förvaltningsrätten i Linköping (SOCN/2017:136)
- Kontaktansvarig Dataskyddsförordningen
_____
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SOCN/2018:2

§ 46
Delegationsrapporter 2018
Beslut
Efter anmälan läggs följande delegationsrapporter, daterade den 12 april 2018, vilka
redovisar beslut i enlighet med socialnämndens delegationsordning till handlingarna:
- Delegationsrapport - personalärenden, punkt 12.2-12.3.2
- Delegationsrapport - individärenden område individ- och familjeomsorg,
beslut enligt SoL, LVU, LVM, FB, listutdrag från systemet VIVA
- Delegationsrapport - individärenden område ensamkommande barn och unga,
beslut enligt SoL, LVU, listutdrag från systemet VIVA
- Delegationsrapport – individärenden - beslut fattade av biståndsutskott under
mars 2018.
Handlingarna finns tillgängliga på nämndens kansli.
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2018-04-19

SOCN/2018:25

§ 47
Frågor till socialnämnden 2018
Inga frågor har inkommit till socialnämnden i april 2018.
_____
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