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§ 109 Förändring av föredragningslistan 

 Dnr SOC0004/15-700    
 
Beslut 

Föredragningslistan ändras på följande sätt: 
 

 Nytt ärende: Uppdrag i revisionsärende 
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§ 110 Särskilt förordnad vårdnadshavare för pojke f 2002 

    
 
Innehåller hemliga uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen och är därför 
inte tillgänglig.  
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§ 111 Särskilt förordnad vårdnadshavare för pojke f 1998 

  
 
Innehåller hemliga uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen och är därför 
inte tillgänglig.  
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§ 112 Anmälan av ordförandebeslut 

 Dnr SOC0016/15-002  
 
Innehåller hemliga uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen och är därför 
inte tillgänglig.  
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§ 113 Anmälan av delegationsbeslut 2015 

 Dnr SOC0016/15-002  
 
Beslut 
 

Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll den 17 juni 2015, 
§ 113 godkänns. 

 
Sammanfattning 
Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt en av nämnden beslutad dele-
gationsordning. Beslut som tas på delegation ska redovisas för socialnämnden. 
 

1. Tecknade avtal mars 2015. Förteckning 2015-06-05, beslut 20-21 Dnr 
SOC0018/15 

2. Kurs/konferens/förrättningar socialnämnden, Förteckning 2015-06-05, beslut 
7-. Dnr SOC0012/15 

3. Protokoll från socialförvaltningens sektionssamverkan LSS 2015-04-13. Dnr 
SOC0013/15 

4. Protokoll från socialförvaltningens förvaltningssamverkansgrupp 2015-04-20 
och 2015-05-19. Dnr SOC0013/15 

5. Protokoll MBL § 11, sammanslagning av enheterna Frida och kvinnofridsråd-
givningen. Dnr SOC0019/15 

6. Protokoll MBL § 11, tillsättning av enhetschef för mottagningen inom Barn- 
och familjesektionen. Dnr SOC0019/15 

7. Protokoll MBL § 11, tillsättning av enhetschef för enheten barn och unga 2 
inom Barn- och familjesektionen. Dnr SOC0019/15 

8. Protokoll MBL § 11, förändringar i socialpsykiatrin. Dnr SOC0019/15 

9. Protokoll MBL § 19, avveckling av Kivnäbbens verksamhet och omorganisa-
tion gruppbostad Bäckvägen till en s.k. specialenhet. Dnr SOC0019/15 

10. Redovisning till IVO av vidtagna åtgärder utifrån verksamhetstillsyn vid 
Barn- och familjesektionen. Dnr SOC0053/14 

11. Beslut i ärende om att få ta del av sekretessbelagda handlingar i forsknings-
syfte vid Uppsala universitet, barnavårdsutredningar. Dnr SOC0102/15 

12. Beslut om upphandling utan föregående annonsering avseende kvalificerat 
stöd avseende ledningsstöd/interims chef till socialförvaltningen. Dnr 
SOC0106/15 

13. Personalärenden – anställningar och entlediganden. Beslut 179-239 
Pärmförvaring 
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-06-17 

 

 

14. Enskilda ärenden vid LSS-, Vuxen- samt Barn- och familjesektionerna maj 
2015.  SOC0021/15 

15. Sociala utskottets protokoll 2015-05-06, 194-226 och 2015-05-20 § 227-273. 
Pärmförvaring 

16. Protokoll MBL 2015-05-04 Förhandling § 11 personalärende LSS-sektionen. 
Dnr SOC0019/15 

17. Protokoll MBL 2015-05-18 Överläggning personalärende LSS-sektionen. 
Dnr SOC0019/15 

18. Lex Sarah-ärende vid Vuxensektionen; Utredning och åtgärder med anled-
ning av rapport om missförhållanden/risk för missförhållanden. Dnr 
SOC096/15 

19. Enskilt ärende vid Barn- och familjesektionen, Yttrande i tillsynsärende, Barn 
och unga 1. Dnr SOC0063/15 

20. Enskilt ärende vid Barn- och familjesektionen, Svar på begäran om överflytt 
av ärende från Motala kommun. Dnr SOC0099/15 
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
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§ 114 Skriftliga delgivningar 

 Dnr SOC0006/15-700  
 
Beslut 
 

Nämnden har tagit del av de skriftliga delgivningarna som förtecknats i protokoll 
den 17 juni 2015, § 114. 

 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen redogör för ovan rubricerade ärende i tjänsteskrivelse daterad 
den 4 juni 2015 med bilagor enligt följande: 
 

1. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2015-04-28, § 102. Svar på 
medborgarförslag Rätt för blodgivare anställda i Falu kommun att lämna 
blod på arbetstid. Övrig post 2015-06-02 

2. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2015-05-07, § 106 
Kommunfullmäktiges ansvarsprövning. Övrig post 2015-05-19 

3. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2015-05-07, § 107 Årsredovisning 
för Falu kommun 2014. Dnr SOC0003/14 

4. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2015-05-07, § 117 Godkännande 
att ingå i gemensam språktolksnämnd i Dalarna. Dnr SOC0103/15 

5. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2015-05-07, § 121 Svar på motion 
från Patrik Andersson (V), Daniel Riazat (V) och Kicki Stoor (V) Låt an-
ställda i kommunen få ge blod på betald arbetstid. Övrig post 2015-05-19 

6. Protokollsutdrag kommunstyrelsens verksamhetsutskott 2015-05-26, § 
30. Svar på remiss reviderad regional överenskommelse för etablering av 
nyanlända, Vägen in 2015-2020. Övrig post 2015-06-05 

7. Protokollsutdrag kommunstyrelsens verksamhetsutskott 2015-05-26, § 
34. Uppföljning av integrationspolitiska programmet 2015. Övrig post 
2015-06-05 

8. Regeringsbeslut, socialdepartementet 2015-04-30, Uppdrag att ta fram ett 
stöd till yrkesintroduktion och anskaffa uppdragsutbildningar. Övrig post 
2015-05-12 

9. Beslut IVO 2015-05-22, Tillsynsärende LSS-sektionen. Dnr 
SOC0162/14 

10. Beslut IVO 2015-05-22, Lex Sarah-ärende LSS sektionen. Dnr 
SOC0168/14 

11. Beslut IVO 2015-05-21, Verksamhetstillsyn Barn- och familjesektionen. 
Dnr SOC0053/14 

12. Beslut IVO 2015-05-29, Tillsynsärende Barn- och familjesektionen, ej 
verkställt beslut. Dnr SOC0138/14 



 Sammanträdesprotokoll 11 (26) 

Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-06-17 

 

 

13. Beslut IVO 2015-05-29, Tillsynsärende Barn- och familjesektionen, ej 
verkställt beslut. Dnr SOC0139/14 

14. Information från länsstyrelserna och Migrationsverket till landets 
kommuner gällande anvisningar av ensamkommande barn. Övrig post 
2015-06-04 
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-06-17 

 

 

§ 115 Muntlig information och övriga frågor 

 Dnr SOC0007/15-700, SOC0174/14-709  
 
Beslut 
 

1. Nämnden har tagit del av den muntliga informationen och som förtecknats i 
protokoll den 17 juni 2015, § 115. 

 
2. Nämnden godkänner redovisningen av genomförd utredning gällande arbets-

miljön vid socialförvaltningen. Presidiets uppdrag till socialchefen den 23 de-
cember 2014 är därmed uppfyllt. 

 
Sammanfattning 
 

 Vid dagens sammanträde återrapporteras uppdraget som presidiet gav 
socialchefen den 23 december 2014 ”att starta en utredning på hela socialför-
valtningen i syfte att säkerställa en arbetsmiljö där alla medarbetare vill, vå-
gar och kan anmäla missförhållanden i arbetsmiljön”. Stefan Lydén, förvalt-
ningens HR-specialist, redovisar resultatet av utredningen som genomförts.  

 
 T.f. socialchef Ylva Renström redogör för den ansträngda personalsituationen 

på förvaltningens Barn-och familjesektion. Ärendemängden är hög. På 
enheterna barn och unga 1 och 2 finns för närvarande 16 respektive 20 
utredningar som väntar. Under sommaren kommer endast det mest akuta att 
kunna åtgärdas på grund av semestrar. Detta innebär att lagkravet på att 
utredning ska vara genomförd inom fyra månader kan bli svårt att klara av. 
Förvaltningen försöker rekrytera personal, men det är svårt. Man jobbar med 
långsiktiga lösningar, men är tvungen att använda inhyrd personal tillfälligt.  

 
 1:e vice ordförande Staffan Mild (MP), 2:e vice ordförande Göran Forsén 

(M) och sektionschef Åsa Johansson redovisar från ”Informationsdag Rikt-
linjer för vård och stöd vid missbruks- och beroendevård” den 25 maj 2015.    
 

 
Beslutsunderlag 
Bildspel – Återrapport av presidiets krav på åtgärder, arbetsmiljö socialförvaltningen 
Bildspel – Resultat av enkät, arbetsmiljö socialförvaltningen 
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
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§ 116 Rapport från förtroendevaldas verksamhetsbesök 

 Dnr SOC0072/15-700  
 
Beslut 
 

Nämnden har tagit del av den muntliga informationen om förtroendevaldas verk-
samhetsbesök som förtecknats i protokoll den 17 juni 2015 § 116. 

 
Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde rapporteras från följande verksamhetsbesök: 
 

 Ersättaren Rita Magnusson (KD) har besökt Barn- och familjesektionens 
HVB-hem Bubo.  
 

 Ersättaren Kent Blomqvist (S) har besökt LSS dagliga verksamhet Slussen. 
 

 Ersättaren Agneta Ängsås (C) har besökt socialpsykiatrins dagliga verksam-
het Kristallen.  
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§ 117 Ekonomisk rapport till och med maj 2015 

 Dnr SOC0003/15-042  
 
Beslut 
 

Nämnden har tagit del av den ekonomiska rapporten till och med 31 maj 2015. 
 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen redovisar den ekonomiska uppföljningen till och med 31 maj 
2015 samt analys, planerade och vidtagna åtgärder för att få ekonomin i balans. 
 
Sammanfattning helårsprognos socialnämnden: 
 

 Socialnämndens verksamheter beräknas få ett underskott jämfört med budget 
på 14,6 mkr till årets slut. 

 Socialnämnden, förvaltningsledning och administration bedöms vara i linje 
med budget. 

 Vuxensektionens prognos beräknas till -5,1 mkr varav -3,0 mkr avser 
HVB/SIS kostnader och -2,0 mkr köpta tjänster inom missbruk. 

 Barn- och familjesektionens prognos är ett underskott på 8,0 mkr främst på 
grund av att antal placeringar och vårddygn på HVB-hem kommer att över-
stiga budgeterad nivå med 6,0 mkr och familjehem med 2,0 mkr. Antal an-
mälningar uppgår i snitt till 165 stycken de tre första månaderna mot 147 
samma period föregående år. Vakanserna inom myndighetsgrupperna pro-
gnostiseras till ett resultat i linje med budget. 

 LSS-sektionens prognos uppgår till ett underskott på 1,5 mkr. Nya assistans-
ärenden beräknas överskrida budget med 1,5 mkr. 

 Den ackumulerade sjukfrånvaron uppgår till 5,9 % i maj. Målet enligt förvalt-
ningens styrkort är att sjukfrånvaron ska uppgå till högst 5.0 % år 2018. På 
grund av efterrapporteringar i lönesystemet kan sjukfrånvaron bli något juste-
rad jämfört med föregående månadsrapport. 

 
 
_________________________________________________________ 
Skickas till 
Kommunrevisionen 
Ekonomikontoret 
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§ 118 Politiska prioriteringar i budget 2016 

 Dnr SOC0002/15-041  
 
Beslut 

Socialchefen får i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder inför budget 2016 samt 
redovisa kommande behovsökningar.  

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska besluta om budget för år 2016. Mot bakgrund av budgeten 
måste socialnämnden genomföra kostnadsanpassningar för att klara av ramen. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Christina Knutsson (S): Enligt beslutet 
 
 
__________________________________________________________________ 
Sänds till 
Socialchefen 
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
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§ 119 Anställning av sektionschef för Barn- och familje-
sektionen 

 Dnr SOC0113/15-023 
 
Beslut 

Socialnämndens ordförande får i uppdrag att teckna anställningsavtal med sek-
tionschef med ansvar för barn- och familjesektionen efter diskussion med presi-
diet.  

 
Sammanfattning 
Nuvarande sektionschef för barn- och familjesektionen går vidare till andra arbets-
uppgifter utanför kommunen och rekrytering av ny chef har påbörjats. Det är viktigt 
att rekryteringen kan ske snabbt och inte stoppas upp på grund av att det inte är nå-
gon socialnämnd under juli månad. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-06-05 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Christina Knutsson (S): Enligt beslutet 
 
  
 
 
__________________________________________________________________ 
Sänds till 
Socialnämndens presidium 
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-06-17 

 

 

§ 120 Förändrad ersättning för uppdragstagare inom LSS  

 Dnr SOC0097/15-740  
 
Beslut 

1. Ersättningsnivån för uppdragstagare höjs från 110 kronor och 120 kronor i 
timmen till 125 kronor och 135 kronor i timmen. Höjningen motsvarar 13,6 
% på nio år. 

 
2. Höjningen gäller från och med 17 juni 2015. 

 
Sammanfattning 
Verkställande handläggare inom LSS i Falu kommun har uppmärksammat, att det 
finns ett behov av att höja ersättningsnivåerna för arvoderade uppdragstagare för 
ledsagarservice och avlösare i hemmet. Uppdragstagaren får idag ersättning per 
timme, en ersättning som inte har höjts sedan 2006. Detta till skillnad från ersätt-
ningen för uppdragen som kontaktperson och stödfamilj, där ersättningen har följt 
SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) riktlinjer och höjts i princip varje år. En 
höjning skulle resultera i att det blir lättare att rekrytera och behålla de uppdragsta-
gare som LSS-sektionen har. 
 
Första punkten i beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-05-18 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Christina Knutsson (S): Enligt förvaltnings förslag med tillägg att höjningen ska 
gälla från och med 17 juni 2015.  
 
  
 
 
__________________________________________________________________ 
Sänds till 
Verkställande LSS-handläggare 
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
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§ 121 Remissvar - Resepolicy och riktlinjer för Falu kom-
mun 

 Dnr SOC0104/15-014  
 
Beslut 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse överlämnas till kommunstyrelsen som so-
cialnämndens yttrande. 

 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har begärt socialnämndens yttrande över förslag till revidering av 
Falu kommuns resepolicy med tillhörande riktlinjer. Förändringarna är så marginella 
att de knappast påverkar den dagliga verksamheten i förvaltningarna. Nämnden har 
därför inga synpunkter gällande förslaget.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-06-03 
 
  
 
 
__________________________________________________________________ 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-06-17 

 

 

§ 122 Remissvar - Motion från Maria Gehlin (FAP), Kjell 
Hjort (FAP), Tore Karlsson (FAP), Stefan Clarström 
(FAP) och Anna Jörgensen (FAP): Ökat antal 
resursjobb, praktikplatser och utbildningsplatser i 
Falu kommun 

 Dnr SOC0046/15-008  
 
Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 
 
Motionen anses besvarad. 

 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har begärt socialnämndens yttrande över Falupartiets motion 
”Ökat antal resursjobb, praktikplatser och utbildningsplatser i Falu kommun”. So-
cialnämnden yttrar sig över motionens förslag nr 4 ”att en utredning genomförs kring 
Falu kommuns norm av försörjningsstöd så att mottagaren känner stimulans att 
förvärvsarbeta.” 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-06-04 
 
  
 
 
__________________________________________________________________ 
Sänds till 
Kommunfullmäktige 
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-06-17 

 

 

§ 123 Remissvar - Revisionsrapport över uppföljande 
granskningar 2015 

 Dnr SOC0100/15-007  
 
Beslut 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse överlämnas till kommunrevisionen som so-
cialnämndens yttrande. 

 
Sammanfattning 
KPMG har på uppdrag av kommunfullmäktiges revisorer gjort en uppföljande 
granskning av tidigare revision gällande ”Styrning, uppföljning och utvärdering av 
institutionsplaceringar”. Kommunrevisionen har nu begärt socialnämndens yttrande 
över revisionsrapporten.  
 
I uppföljningen konstateras tre områden för nämnden att fokusera på: 
 

1. Arbete med att sänka kostnader gällande placeringar, se över arbetssätt och 
arbetsmetoder 

2. Se över kompetensen hos personalen på grund av hög personalomsättning. 
3. Osäkerhet gällande placeringsalternativ och återsökning av medel från migra-

tionsverket gällande ensamkommande flyktingbarn. 
 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-06-01 
 
  
 
 
__________________________________________________________________ 
Skickas till 
Kommunrevisionen 
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-06-17 

 

 

§ 124 Samråd detaljplan för bostäder i del av kvarteret 
Teatern, gamla OK-tomten vid Gruvgatan 

 Dnr SOC0094/15-214  
 
Beslut 

Socialnämnden har inga invändningar mot den föreslagna detaljplanen och läm-
nar därmed inget yttrande. 

 
Sammanfattning 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har översänt handlingar avseende detalj-
plan för bostäder i kvarteret Teatern, gamla OK-tomten vid Gruvgatan, med möjlig-
het att lämna synpunkter. Detaljplanen möjliggör utveckling med främst bostäder, 
men även kontor och butiker, inom delar av kvarteret Teatern i centrala Falun.  
 
Efterfrågan på bostäder är stor i Falu tätort. Nämnden har inget emot den föreslagna 
detaljplanen och är positiv till om fler bostäder skapas i centrala Falun.   
  
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-05-11 
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-06-17 

 

 

§ 125 Bidrag ur stiftelse, föreningen RIA Hela Människan 

 Dnr SOC0095/15-046  
 
Beslut 

Ansökan från föreningen RIA Hela Människan i Falun om bidrag till verksam-
heten beviljas med 300 000 kronor ur Stiftelsen Hjalmar Grönblads fond för 
pauvres honteux.  

 
Jäv 
Ledamoten Kjell Eriksson (C) deltar inte i handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning 
Föreningen RIA har ansökt om bidrag till verksamheten under år 2015 med 300 000 
kronor. RIA möter ett stort antal människor, dagligen ca 20-45 gäster som erbjuds 
bl.a. mat och fika samt tillgång till dusch och vila.  
 
Utdelning ur stiftelsen Hjalmar Grönblads fond är lämpligt då den får användas till 
behövande och till kollektiva sociala ändamål inom Falu kommun.   
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-05-12 
 
 
 
 
__________________________________________________________________ 
Skickas till 
RIA Hela Människan i Falun, Kristinegatan 17, 790 60 Falun, vice ordföranden 
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-06-17 

 

 

§ 126 Bidrag ur stiftelse, Falu PRO 

 Dnr SOC0108/15-046 
 
Beslut 

Falu PRO beviljas 10 000 kronor till trivselbefrämjande åtgärder för medlemmar 
ur Stiftelsen Social Samfond S 5.  

 
Sammanfattning 
Falu PRO har ansökt om bidrag ur stiftelse till bussresa för 80+-gruppen med 5 000 
kronor samt till aktiviteter under höstens medlemsmöten med 5 000 kronor. 
Dessa aktiviteter är mycket uppskattade av medlemmarna som i dagläget är cirka 
1 100 stycken.  
 
Lämplig stiftelse är Social Samfond S5 då den får användas för pensionärer och till 
bland annat trivselfrämjande åtgärder.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-05-28 
 
  
 
 
________________________________________________________________ 
Skickas till 
Falu PRO, kassören 
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-06-17 

 

 

§ 127 Bidrag ur stiftelse, Kardmakarens servicebostad, 
nedre gruppen 

 Dnr SOC0109/15-046  
 
Beslut 

Kardmakarens servicebostads nedre grupp beviljas bidrag för resa till Åland, 23-
timmars kryssning, med 11 000 kronor ur Stiftelsen J Sunnanbergs och A 
Svinséns donation. 

 
Sammanfattning 
Kardmakarens servicebostad, nedre gruppen, planerar för en resa till Åland i augusti. 
Resan innefattar buss- och båtresa, hytter, middag, frukost och lunch, Sju brukare 
och fyra personal planeras delta på resan. Kostnaden beräknas till cirka 1 000 kronor 
per person.  
 
Stiftelsen J Sunnanbergs och A Svinséns donation är lämplig då den bland annat får 
användas för ekonomiskt svaga och nödlidande personer och till kollektiva åtgärder 
för att förbättra dessa personers sociala förhållanden. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 
 
__________________________________________________________________ 
Sänds till 
Kontaktpersonen vid servicebostaden Kardmakaren, nedre gruppen 
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-06-17 

 

 

§ 128 Information ensamkommande flyktingbarn 

 Dnr SOC0007/15-700  
 
Beslut 
 

Nämnden har tagit del av den muntliga informationen som förtecknats i protokoll 
den 17 juni 2015, § 128. 

 
Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde deltar Maria Jonsson och Amel Mujic från Arbetsmark-
nads-, integrations- och kompetensförvaltningen (AIK) som informerar bland annat 
om Falu kommuns befintliga och planerade boenden för ensamkommande flykting-
barn. Enhetschef Iréne Persson vid socialförvaltningens enhet Ensamkommande barn 
(EKB) deltar också idag och informerar om förvaltningens arbete med de ensam-
kommande flyktingbarnen.  
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-06-17 

 

 

§ 129 Uppdrag i revisionsärende 

 Dnr SOC0120/15-007    
 
Beslut 

Socialnämndens ordförande får delegation att i samråd med övriga ledamöter i 
nämndens presidium besluta om att ärendet ska anmälas till Justitieombuds-
mannen som har att pröva anmälan med instruktion för riksdagens ombudsmän 
(1986:765).  

 
Sammanfattning 
Ärendet föredras muntligt vid dagens sammanträde.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Christina Knutsson (S): Enligt beslutet 
 
  
 
 
________________________________________________________________ 
Sänds till 
Socialnämndens presidium 
 
 
 

 

    
 
  
 
 


