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Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | Fax: 0523-61 37 12 | registrator@lysekil.se | www.lysekil.se 
 

Sammanträdestid: 
 

2018-05-29  kl. 9.00 – 16.30 
Ajournering för lunch kl. 12.00 – 13.00 

 

 

Lokal: Borgmästaren, stadshuset, Lysekil  

 

Tjänstgörande ledamöter och 

ersättare: 

 

 

 
Ricard Söderberg (S), ordförande 
Ronny Hammargren (LP), vice ordf. 
Krister Samuelsson (M)  
Eva Leandersson (S) 
Stefan Jansson (S) 
Ann-Charlotte Strömwall (L) 
Britt-Marie Didriksson Burcher (L), 
ersätter Monica Andersson (C), §§ 67-76  

Bernt Ortner (S), ersätter Monica Andersson 

(C), §§ 77-83 
Marie Lindgren (LP)  
Ann-Britt Jarnedal (LP) 
Britt-Marie Kjellgren (K) 
Elisabeth Åkerman (M), ersätter Tommy 

Westman (SD), §§ 67-77 

Lena Hammargren (LP), ersätter Tommy 

Westman (SD), §§ 79-83 

 

 

Icke tjänstgörande ersättare: 
 
Bernt Ortner (S), §§ 67-76 
Per-Olof Gustafsson (S) 
Cecilia Sawing (LP), §§ 67-76 
Lena Hammargren (LP), §§ 67-78 

Maria Ahlström (K) 
 

 

 

Tjänstemän: 
 
Eva Andersson, förvaltningschef 
 

Paragrafer:  67 - 83 

 

 

Sekreterare: 
 

 

 .............................................................................  

Anne-Marie Mattsson 

 

Ordförande: 
 

 

Justerare:  

…………………………………………………………………. 

Ricard Söderberg 

 

…………………………………………………………………. 

Ann-Charlotte Strömwall 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

 

Övriga medverkande 
 
 
Julia Lundwall, avdelningschef individ- och familjeomsorg, §§ 67-78 
Marianne Sandsten, avdelningschef myndighetsutövning/bistånd, §§ 67-78 
Sten Nilsson, t.f. avdelningschef LSS/socialpsykiatri, §§ 76-78 
Johanna Eklöf, avdelningschef vård och omsorg, §§ 76-78 
Sofia Öhrblad, ekonom, §§ 76-78 
Catharina Ross, ekonom, §§ 67-78 
Line Legén, utredare, §§ 76-80 
Ann-Catrin Waldén, enhetschef individ- och familjeomsorg, § 77 
Representanter för Ensolution, § 76 
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§ 67 
 
Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker, Siviks Camping 
Lysekil 
 
Västkustens Pärla AB, organisationsnummer 556899-2902, har hos socialnämnden 
ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2§ alkohollagen (2010:1622) att servera starköl, 
vin, spritdrycker samt andra jästa drycker till allmänheten vid serveringsställe 
Siviks Camping, Lysekil. Serveringstillståndet är avsett att gälla under perioden 
från och med 2018-05-01 till och med 2018-09-30 med serveringstid mellan kl. 
11:00 och kl. 01:00. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 15 maj 2018.  
 
Socialnämndens beslut 
 
Med stöd av 8 kap 2 § alkohollagen(2010:1622) beviljas Västkustens Pärla AB, 
organisationsnummer 556899-2902, tillstånd att till allmänheten servera alla slags 
alkoholdrycker vid Siviks Camping, Träleberg, 453 92 Lysekil.  
 
Beslutet gäller under perioden från och med 1 maj 2018 till och med 30 september 
2018 mellan kl. 11.00 och kl. 01.00 i serveringslokal samt på uteservering.  
 
Eventuell musik ska ha avslutats senast kl.23:00.   
 
Ljudnivåerna måste hållas på en måttlig nivå så att Folkhälsomyndighetens 
allmänna råd om buller inomhus i närliggande bostäder inte överskrids. 
 
Om ljudstörningar, från musik eller annat oljud, uppstår som innebär olägenhet för 
närboende kan miljönämnden via Miljöbalken begränsa eller förbjuda dessa 
ljudstörningar och/eller begränsa öppettider för verksamheten.   
 
Beslutet skickas till 
 
Alkoholhandläggare SOF (f.v.b. till berörda) 
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Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 68  
 
Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker, Krögens 
fiskdelikatesser och Krog, Grundsund 
 
UllWall Restaurang AB, organisationsnummer 559135-9723, har hos 
socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) 
tillstånd att servera alla slags alkoholdrycker till allmänheten i serveringslokal samt 
på uteservering vid Krögens fiskdelikatesser och Krog, Lönndalsvägen 47, 451 79 
Grundsund, året runt mellan kl. 11.00 och kl. 01.00 samt på uteserveringen mellan 
kl. 11.00 och kl. 01.00.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 16 maj 2018.  
 
Socialnämndens beslut 
 
Med stöd av 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) beviljas UllWall Restaurang AB, 
organisationsnummer 559135-9723, tillstånd att servera alla slags alkoholdrycker till 
allmänheten i serveringslokal samt på uteservering vid Krögens fiskdelikatesser och 
Krog, Lönndalsvägen 47, 451 79 Grundsund, året runt mellan kl. 11.00 och kl. 01.00 
samt på uteservering mellan kl. 11.00 och kl. 01.00.  
 
Dörrar och fönster skall hållas stängda efter kl. 23:00 om musik spelas i lokalen. In 
och utsläpp av besökare tillåts. 
 
Musik får inte spelas på uteserveringen efter kl. 23:00. 
 
Ljudnivåerna måste hållas på en måttlig nivå så att Folkhälsomyndighetens 
allmänna råd om buller inomhus i närliggande bostäder inte överskrids.          
 
Om ljudstörningar, från musik eller annat oljud, uppstår som innebär olägenhet för 
närboende kan miljönämnden via Miljöbalken begränsa eller förbjuda dessa 
ljudstörningar och/eller begränsa öppettider för verksamheten.   
 
Beslutet skickas till 
 
Alkoholhandläggare SOF (f.v.b. till berörda) 
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Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 69 
 
Sammanställning/redovisning över budgeterade placeringar inom 
barn- och ungdomsenheten samt inom vuxenenheten 
Dnr SON 2018-42 
 
Placeringar av barn och unga samt av vuxna med missbruksproblematik kan ha 
stor påverkan på avdelningens ekonomiska resultat. Dessutom kan stora 
förändringar av kostnaderna ske på kort tid.  
 
För att bättre kunna följa budget för placeringar gällande barn och unga samt 
vuxna tar förvaltningen varje månad fram en sammanställning/redovisning för att 
ge nämndens politiker en möjlighet att lättare kunna följa de förändringar som sker 
under året.  
 
Beslutsunderlag 
 
Sammanställning barn- och ungdomsenhet samt vuxenenhet.  
 
Socialnämndens beslut 
 
Nämnden tar del av redovisningen.  
 
Beslutet skickas till 
 
Avdelningschef individ- och familjeomsorg 
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Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 70 
 
Rapport – beslut om särskilt boende 
Dnr SON 2018-10 
 
Nämnden får information om antalet lediga rum/lägenheter samt antal beslut om 
plats i särskilt boende inom vård- och omsorgsavdelningen, per den 17 maj 2018.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningens redovisning daterad den 17 maj 2018. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Nämnden tar del av redovisningen.  
 
Beslutet skickas till 
 
Avdelningschef biståndsenheten 
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Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 71 
 
Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, första kvartalet 2018 
Dnr SON 2018-96 
 
Kommunen ska enligt socialtjänstlagen SoL och enligt lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade LSS anmäla ej verkställda beslut till Inspektionen för vård 
och omsorg IVO. Rapport ska även lämnas till kommunfullmäktige samt till 
kommunens revisorer. Anmälan ska göras då verkställighet av fattat beslut inte har 
påbörjats inom tre månader från beslutsdatum.  
 
Rapport för socialtjänst och LSS redovisas.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 9 maj 2018.  
 
Socialnämndens beslut 
 
Nämnden tar del av redovisningen.  
 
Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige och till kommunens revisorer för 
kännedom.  
 
Beslut inklusive handlingar i ärendet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 
 
Beslutet skickas till 
 
Handläggare SOF 
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Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 72 
 
Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 
Dnr SON 2018-95 
 
VästKom:s styrelse rekommenderar kommunerna i länet att besluta om en 
ersättningsnivå under 2018 för hemtjänst och för hemsjukvård vid tillfällig vistelse 
i annan kommun än hemkommunen. 
 
VästKom:s styrelse rekommenderar årligen de 49 kommunerna i Västra Götaland 
att följa vissa ersättningsnivåer när det gäller hemtjänst och hemsjukvård som 
utförs av annan kommun än hemkommunen 
 
Ersättning för 2018 rekommenderas till 401 kronor/timma för biståndsbedömd 
hemtjänst och ersättning för 2018 rekommenderas till 650 kr/timma för 
hemsjukvård. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 7 maj 2018. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden beslutar att följa VästKoms rekommendation om ersättningsnivåer 
för hemtjänst samt för hemsjukvård vid vistelse i annan kommun.  
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef SOF 
Avdelningschef biståndsenhet 
Avdelningschef vård och omsorg 
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§ 73 
 
Dokumenthanteringsplan för socialförvaltningen 
Dnr SON 2018-122 
 
I arkivreglementet för Lysekils kommun (Dnr LKS 2015-398) framgår av  
2 kap. 2 § att myndigheten ska fastställa dokumenthanteringsplaner.  
Tillsammans med kommunarkivet har socialförvaltningen tagit fram ett förslag till 
dokumenthanteringsplan. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 15 maj 2018. 
Förslag till dokumenthanteringsplan.  
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden godkänner upprättad dokumenthanteringsplan för socialnämndens 
verksamheter. 
 
Beslut inklusive handlingar i ärendet skickas till 
 
Förvaltningschef SOF 
Avdelningschef biståndsenhet 
Avdelningschef individ- och familjeomsorg 
Avdelningschef vård och omsorg 
Avdelningschef LSS/socialpsykiatri 
Arkivarie (för kännedom) 
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Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 74 
 
Rutin för hantering av personakter inom socialtjänsten 
Dnr SON 2018-123 
 
I dokumenthanteringsplanen framgår vilka handlingar som förekommer inom de 
olika områdena och om informationen finns på papper eller i elektroniskt system. 
Journalanteckningar och andra handlingar som hör till en personakt skall hållas 
ordnande så att det enkelt går att följa och granska handlingen av ärendet.                                                                                                                             
Det gäller också åtgärder som vidtas i samband med verkställighet av beslut samt 
genomförande av uppföljning av insatser.  
 
Tillsammans med kommunarkivet har socialförvaltningen arbetat fram ett förslag 
till rutin för hantering av personakter inom socialförvaltningens verksamheter. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 15 maj 2018. 
Förslag till rutin. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden godkänner upprättat förslag till rutin för hantering av personakter 
inom socialtjänsten. 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef SOF 
Avdelningschef biståndsenhet 
Avdelningschef individ- och familjeomsorg 
Avdelningschef vård och omsorg 
Avdelningschef LSS/socialpsykiatri 
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§ 75 
 
Information från förvaltningschef, ordförande och vice ordförande 
Dnr SON 2018-11 
 
Förvaltningschefen informerar om:  
 

- Uppstartsmöte i Stockholm avseende utvecklingsprojekt med målet att bryta 
långvarigt biståndsberoende 
 

- Arbetet med verksamhetssystemet TES är nu i sitt slutskede 
 

- T.f. avdelningschef LSS/socialpsykiatri slutar sin tjänst i mitten av juni. 
Rekrytering av ny avdelningschef pågår. 
 

- Ny enhetschef har anställts för Stångenäshemmet 
 

- Tjänst som verksamhetsutvecklare inom vård och omsorg har anställts och 
börjar anställningen den 1 september 2018 

 
Ordföranden informerar om:  
 

- Dialogmöte med hälso- och sjukvårdsnämnden 24 maj 2018. Klart med lokal 
för familjecentral. Arbetsförmedlingens gamla lokaler kommer att användas 
för ändamålet. 

 
Vice ordföranden informerar om:  
 

- Migrationsverket har inte sagt upp fler lägenheter på Badhusberget som ägs 
av Lysekils Bostäder AB. Beslut finns om att säga upp 28 lägenheter, men 
hittills har bara uppsägning verkställts för 2 av dessa.  
 
 

Socialnämndens beslut 
 
Nämnden tar del av informationen. 
 
Beslutet skickas till 
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§ 76 
 
Kostnad per brukare KPB – resultat för socialnämndens verksamheter 
2017 
Dnr SON  
 
Socialförvaltningen redovisar resultaten från Kostnad per brukare (KPB) för 
verksamhetsår 2017. KPB är en metod för att kostnadsberäkna olika insatser inom 
socialtjänsten och är ett viktigt underlag för att planera, utveckla och följa upp 
socialtjänstens verksamheter. Lysekil har genomfört KPB 2011, 2015, 2016 och 
2017.  
 
Beslutsunderlag 
 
Muntlig redovisning samt PP-bilder från Ensolution. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden tar del av redovisningen av resultaten från Kostnad per brukare för 
verksamhetsåret 2017.  
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef SOF 
Avdelningschef vård och omsorg 
Avdelningschef LSS/socialpsykiatri 
Avdelningschef biståndsenhet 
Avdelningschef individ- och familjeomsorg 
Utredare SOF 
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Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 77 
 
Handlingsplan barn- och ungdomsenheten – information 
 
Nämnden får muntlig information om läget inom barn- och ungdomsenheten 
utifrån upprättad handlingsplan.  
 
Socialnämndens beslut 
 
Nämnden tar del av informationen.  
 
Beslutet skickas till 
 
Utredare Line Legén 
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§ 78 
 
Ekonomiskt utfall per april 2018 / Ekonomisk uppföljningsrapport U2 
2018 för socialnämnden 
Dnr SON 2018-44 
 
Förvaltningens ekonomiska utfall per april månad 2018 redovisas. Prognos helår, 
uppdaterad i april 2018, visar på minus ca 9,1 mnkr. Regelbunden uppföljning av 
det ekonomiska utfallet sker till nämnden.  
 
I enlighet med kommunens styrmodell ska uppföljning sammanställas till 
kommunstyrelse och kommunfullmäktige per sista februari (U1), 30 april (U2), 31 
augusti (U3) samt årsrapport per 31 december.  
 
Dagens rapport, som benämns uppföljningsrapport 2 (U2), omfattar ekonomisk 
uppföljning avseende utfall för perioden samt prognos för helåret.  
 
Prognosen per helår visar på minus ca 9,1 mnkr.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 18 maj 2018.  
Utfall och prognos.  
Förvaltningsöversikt.  
Standardrapport.  
Uppföljningsrapport U2, inklusive nyckeltal IFO, LSS, VOO.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Ricard Söderberg (S): Nämnden tar del av förvaltningens rapport gällande 
ekonomiskt utfall per april 2018.  
 
Nämnden tar del av och godkänner redovisningen av ekonomisk uppföljnings-
rapport U2 med tillhörande nyckeltal för individ- och familjeomsorg, 
LSS/socialpsykiatri samt vård och omsorg.  
 
Nämnden uppmanar förvaltningen att fortsätta arbetet med besparingsåtgärder 
utifrån beslutad åtgärdsplan samt att intensifiera arbetet med utveckling av ledning 
och styrning i alla led i syfte att säkerställa alla medarbetares ansvar utifrån deras 
roller och uppdrag så att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt och ger 
kvalitetsmässigt bra resultat. 
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Britt-Marie Kjellgren (K): Nämnden tar del av förvaltningens rapport gällande 
ekonomiskt utfall per april 2018.  
 
Nämnden tar del av och godkänner redovisningen av ekonomisk uppföljnings-
rapport U2 med tillhörande nyckeltal för individ- och familjeomsorg, 
LSS/socialpsykiatri samt vård och omsorg.  
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer förslag från Ricard Söderberg (S) mot förslag från Britt-Marie 
Kjellgren (K) och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ricard Söderberg 
(S).  
 
Socialnämndens beslut 
 
Nämnden tar del av förvaltningens rapport gällande ekonomiskt utfall per april 
2018.  
 
Nämnden tar del av och godkänner redovisningen av ekonomisk uppföljnings-
rapport U2 med tillhörande nyckeltal för individ- och familjeomsorg, 
LSS/socialpsykiatri samt vård och omsorg.  
 
Nämnden uppmanar förvaltningen att fortsätta arbetet med besparingsåtgärder 
utifrån beslutad åtgärdsplan samt att intensifiera arbetet med utveckling av ledning 
och styrning i alla led i syfte att säkerställa alla medarbetares ansvar utifrån deras 
roller och uppdrag så att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt och ger 
kvalitetsmässigt bra resultat. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  
 
Avvikande mening mot nämndens beslut 
 
Avvikande mening mot nämndens lämnas av Britt-Marie Kjellgren (K) till förmån 
för eget förslag. 
 
Beslut inklusive handlingar i ärendet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Ekonomienheten 
Kommunens revisorer (för kännedom) 
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Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef SOF 
Ekonom SOF 
Avdelningschefer SOF 
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§ 79 
 
Delegationsordning för socialnämndens verksamhetsområden 
Dnr SON 2018-127 
 
Delegationsordning (med Dnr SON 2015-4) antogs av socialnämnden 2016-03-30 
och är därefter reviderad 2017-08-31 och 2017-10-26. Uppdrag lades i mars månad 
till utredare av förvaltningschef att se över och revidera delegationsordningen i 
nödvändig omfattning utifrån förändringar i verksamhet, lagstiftning och praxis.  
 
Utifrån den reviderade upplagan från 2017-10-26 har förändringar gjorts efter att 
samtliga avdelningar inom förvaltningen har sett över de delar som berör deras 
verksamhet. Alla avdelningschefer har inkommit med förslag till ändringar och 
dessa är sedan godkända och genomgångna i socialförvaltningens ledningsgrupp.  
 
Granskning har därefter gjorts av lagstödet. Uppgifter som inte är aktuella har 
tagits bort.  
 
Handläggaren redovisar även redaktionella ändringar som gjorts i dokumentet 
avseende punkterna 3.3.15, 4.3.5, 4.3.6 och 3.3.10.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 21 maj 2018. 
Förslag till ny delegationsordning. 
 
Socialnämndens beslut  
 
Socialnämnden antar upprättad delegationsordning utifrån de redaktionella 
ändringar som redovisas på sammanträdet.  
 
Delegationsordningen gäller från och med 2018-06-01.  
 
Beslutet skickas till 
 
Handläggare SOF (f.v.b. till berörda samt för publicering på Insida och i kataloger) 
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§ 80 
 
Svar på motion att utreda förutsättningarna för 30-timmarsvecka i 
vården 
Dnr SON 2017-272 
 
I samband med kommunfullmäktigens sammanträde 2017-11-07 § 156 remitteras 
en motion för besvarande till socialnämnden. Motion om utredning av 
förutsättningarna för 30 timmars arbetsvecka inkom första gången 2017-03-16. I 
remissvar från socialförvaltningen gjordes bedömningen att frågan om lägre 
heltidsmått i vården skulle utredas i samband med att det förvaltningsövergripande 
arbetet med planering av heltid genomförs. Beslut fattas av socialnämnden 2017-
08-31 och överlämnas till kommun-fullmäktige.  
 
Utifrån socialnämndens föregående svar och beslut i kommunstyrelsens 
ledningsutskott avseende ”Heltid som norm – deltid som möjlighet” yrkar 
motionärerna på att socialförvaltningen genomför utredningen. Motionären 
hänvisar till att utredning bör ske gällande förutsättningarna för att införa 30 
timmars arbetsvecka för personal inom vården med bibehållen lön, vilket således 
avser en sänkning av heltidsmåttet. En sänkning av heltidsmåttet skulle, enligt 
motionärerna, öka kommunens attraktivitet som arbetsgivare, underlätta vid 
rekrytering, öka antalet heltidsanställningar samt minska sjukfrånvaron. 
 
Förvaltningen har utrett ärendet och redovisar förvaltningens synpunkter i 
ärendet.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Britt-Marie Kjellgren (K): återremiss med uppdrag till förvaltningen att göra 
utredningen avseende 30-timmarsvecka i samband med att det förvaltnings-
övergripande arbetet med planering av heltid genomförs.  
 
Stefan Jansson (S): att ställa sig bakom förvaltningens tjänsteskrivelse och 
översända denna till kommunfullmäktige som nämndens svar på motionen.  
 
Krister Samuelsson (M): bifall till Stefan Janssons förslag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningens utredning och synpunkter, daterade den 2 maj 2018. 
Motion. 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

Beslutsgång 
 
Ordföranden frågar om återremitteras eller om ärendet ska avgöras idag och finner 
att nämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag.  
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens tjänsteskrivelse och översänder 
denna till kommunfullmäktige som nämndens svar på motionen.  
 
Avvikande mening 
 
Avvikande mening mot nämndens beslut lämnas av Britt-Marie Kjellgren (K) till 
förmån för eget förslag.  
 
Beslut inklusive handlingar i ärendet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
 
Beslutet skickas till 
Utredare SOF 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 81 
 
Anmälningsärenden  
 
Nämnden tar del av följande anmälningsärenden:  
 

 Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär 18:19; Politiska partier inom 
vård och omsorg 
 

Socialnämndens beslut  
 
Nämnden godkänner redovisningen av de anmälningsärenden som förtecknats och 
redovisas i protokoll, § 81, den 29 maj 2018.  
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 82  
 
Redovisning av delegationsbeslut 
 
Med stöd av nämndens beslut om delegationsordning redovisas följande 
delegationsbeslut:  
 

 Avgiftsbeslut enligt socialtjänstlagen, perioden 2018-04-01 – 2018-04-30 
 

 Beslut enligt socialtjänstlagen (hemtjänst, trygghetslarm, förstärkt 
hemteam, matdistribution, särskilt boende, dagverksamhet, korttidsplats), 
perioden 2018-04-01 – 2018-04-30 
 

 Familjerätt, perioden 2018-04-01 – 2018-04-30 
 

 Uppdragstagare, perioden 2018-04-01 – 2018-04-30 
 

 Urvalslista, klient, perioden 2018-04-01 – 2018-04-30 
 

 Arbetsutskottets protokoll från den 8 maj 2018, §§ 57-80.  
 
 Socialnämndens beslut 
 
Nämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i 
protokoll, § 82, den 29 maj 2018.  
 
 
 


