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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-08-26 
 

§ 130 Yttrande i adoptionsärende (sekretess) 

 Ärende 101390    
 
Innehåller hemliga uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen och är därför inte 
tillgänglig.  
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-08-26 
 

§ 131 Barn- och ungdomsboende enligt 9 § 8 LSS  

 Dnr SOC0143/15-745  
 
Beslut 

Ärendet återremitteras då nämnden vill att förvaltningen presenterar lämpligt bo-
ende innan beslut fattas. 

 
Sammanfattning 
En ung man har den 5 november 2014 beviljats beslut om bostad med särskild service 
för barn och unga enligt 9 § 8 LSS. Idag bedöms hans behov av boende vara i form av 
en egen enhet med tillgång till personal som har kunskap och erfarenhet av hans pro-
blematik dygnet runt. Ett barn- och ungdomsboende anpassat efter hans behov av stöd, 
är den bästa hållbara lösningen för honom och hans familj.  
 
Förvaltningens förslag: 

1. Budgeten för LSS sektionen utökas under hösten 2015 motsvarande 6.0 
årsarbetare för att möjliggöra att verkställa beslut om barn- och ungdomsbo-
ende enligt 9 § 8 LSS. 

2. Medel tillskjuts för inventarier, hyra och övriga driftskostnader för ett barn- 
och ungdomsboende under hösten 2015.  

3. Budgeten utökas under hösten 2015 för arbetsledning i form av enhetschef för 
nytt barn- och ungdomsboende motsvarande 1.0 årsarbetare.  
En tredjedel av tjänsten behövs vid barn- och ungdomsboendet. Övrig tid be-
hövs för andra verksamheter inom LSS 

 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-06-17  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Christina Knutsson (S): Enligt beslutet 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
T.f. sektionschef LSS Pia Pousette 
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-08-26 
 

§ 132 Särskild förordnad vårdnadshavare (sekretess) 

 Ärende 98209/60   
 
Innehåller hemliga uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen och är därför inte 
tillgänglig.  
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-08-26 
 

§ 133 Anmälan av ordförandebeslut LVU och LVM (sekre-
tess) 

 Dnr SOC0016/15-002  
 
Innehåller hemliga uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen och är därför inte 
tillgänglig.  
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-08-26 
 

§ 134 Anmälan av delegationsbeslut  

 Dnr SOC0016/15-002  
 
Beslut 
 

Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll den 26 augusti 
2015, § 134 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 maj 2015. Förteckning 2015-08-07, beslut 22-23 Dnr 
SOC0018/15 

2. Kurs/konferens/förrättningar socialnämnden, Förteckning 2015-06-05, beslut 
7-19. Dnr SOC0012/15 

3. Protokoll från socialförvaltningens sektionssamverkan LSS 2015-05-18. Dnr 
SOC0013/15 

4. Protokoll från socialförvaltningens sektionssamverkan Vuxen, Barn och familj 
samt enheterna administration och utveckling 2015-05-22. Dnr SOC0013/15 

5. Protokoll MBL, överläggning, byte av rast mot måltidsuppehåll vid servicebo-
stad Stenbocks väg. Dnr SOC0019/15 

6. Protokoll MBL § 11, slutlig avveckling av Kivnäbbens verksamhet och 
omorganisation gruppbostad Bäckvägen till en s.k. specialenhet. Dnr 
SOC0019/15 

7. Återrapportering till Socialstyrelsen av 2014 års utvecklingsmedel, socialtjäns-
tens arbete med våldsutsatta kvinnor, barn som utsatts för/bevittnat våld och 
våldsutövare, för perioden 1 januari 2015 till och med 31 mars 2015. Dnr 
SOC0249/13-047 

8. JO-anmälan i ärende rörande särbehandling. Redovisning av ordförandens upp-
drag (SN 2015-06-17, § 129). Dnr SOC0120/15 

9. Personalärenden – anställningar och entlediganden. Beslut 240-331. 
Pärmförvaring 

10. Enskilda ärenden vid LSS-, Vuxen- samt Barn- och familjesektionerna juni och 
juli 2015.  SOC0021/15 

11. Sociala utskottets protokoll 2015-05-25, § 274, 2015-06-24 § 275-360 och 
2015-07-09 § 361. Pärmförvaring 

12. Protokoll MBL 2015-06-03, överläggning personalärende LSS-sektionen. Dnr 
SOC0019/15 

13. Överenskommelse 2015-06-11 i personalärende. Dnr SOC0121/15 
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-08-26 

 
 

14. Socialförvaltningen, Lex Sarah-ärende, utredning och åtgärder. Dnr 
SOC0129/15 

15. Barn- och familjesektionen, Lex Sarah-ärende, utredning och åtgärder. Dnr 
SOC0105/15 

16. Barn- och familjesektionen, Lex Sarah-ärende, utredning och åtgärder samt an-
mälan till IVO. Dnr SOC0112/15 

17. Barn- och familjesektionen, Lex Sarah-ärende, anmälan till IVO om allvarligt 
missförhållande. Dnr SOC0128/15 

18. Barn- och familjesektionen, yttrande till IVO i ärende gällande särskild avgift 
för ej verkställt beslut. Dnr SOC0140/14 

19. Barn- och familjesektionen, tillsynsärende, yttrande till IVO. Dnr SOC0098/15 

20. Barn- och familjesektionen, Överflyttningsärende till Vimmerby kommun, 
ansökan till IVO. Dnr SOC0093/15 

21. Barn- och familjesektionen, Överflyttningsärende till Hässleholms kommun, 
ansökan till IVO. Dnr SOC0092/15 

22. Barn- och familjesektionen, Överflyttningsärende från Norra Dalarnas 
Myndighetsservice/Orsa kommun, svar på begäran. Dnr SOC0134/15 

23. Barn- och familjesektionen, Överflyttningsärende från Avesta kommun, svar 
på begäran. Dnr SOC0117/15 

24. Barn- och familjesektionen, Överflyttningsärende från Avesta kommun, svar 
på begäran. Dnr SOC0118/15 

25. Vuxensektionen, Överflyttningsärende från Älvdalens kommun, Svar till IVO. 
Dnr SOC0062/15 
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-08-26 
 

§ 135 Skriftliga delgivningar 

 Dnr SOC0006/15-700  
 
Beslut 
 

Nämnden har tagit del av de skriftliga delgivningarna som förtecknats i protokoll 
den 26 augusti 2015, § 135. 

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

1. Protokollsutdrag kommunstyrelsens serviceutskott 2015-07-01, § 75. Be-
slut om säkerhetsramverk. Övrig post 2015-07-07 

2. Protokoll från Samverkansberedning landstinget Dalarna-Falu kommun 
2015-05-12. Övrig post 2015-06-12 

3. Protokoll från Kommunala handikapprådets arbetsutskott 2015-06-03. Öv-
rig post 2015-06-09 

4. Tackbrev från Britsarvsskolans grundsär åk 7-9 för bidrag ur stiftelse Dnr 
SOC0054/15 

5. Tackbrev från Skoghem för bidrag ur stiftelse. Dnr SOC0055/15 

6. Redovisning av verksamhet för beviljat bidrag ur stiftelse, Solen vid 
Västra skolan.  Dnr SOC0143/14 

7. Beslut IVO 2015-06-16, Tillsynsärende LSS-sektionen. Dnr SOC0192/14 

8. Beslut IVO 2015-06-24, Tillsynsärende LSS-sektionen. Dnr SOC0127/14 

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

10. Beslut IVO 2015-07-08, Verksamhetstillsyn HVB Bubo. Dnr SOC0135/15 

11. Information från Migrationsverket om anvisningsläget för mottagande av 
ensamkommande barn. Övrig post 2015-08-07. 
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-08-26 
 

§ 136 Muntlig information och övriga frågor 

 Dnr SOC0007/15-700  
 
Beslut 
 

Nämnden har tagit del av den muntliga informationen som förtecknats i protokoll 
den 26 augusti 2015, § 136. 

 
Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde lämnas följande information: 
 

 Ordförande Christina Knutsson (S) påminner om Demokratidagen som Falu 
kommun anordnar den 9 september. Ledamöter och ersättare får delta med ar-
vode och eventuellt förlorad arbetsförtjänst på förmiddagens seminarium.  
 

 Ordföranden påminner också om studiebesöket på Dialogen den 7 oktober kl, 
09.00. Arvode och eventuellt förlorad arbetsförtjänst utgår också här.  
 

 Ledamoten Svante Olsson (V) efterlyser enklare utbildning i hanteringen av 
Politikerrummet och kommunens intranät Insidan.    

 
 T.f. socialchef Ylva Renström rapporterar om läget på barn- och 

familjesektionens enheter barn och unga 1 och 2, både vad avser personalsitua-
tionen som ärendemängden. Sommaren har gått bra utan några katastrofer. In-
flödet av ärenden under sommaren har varit något mindre än tidigare. Tre kon-
sulter är anlitade och arbetar framför allt med äldre ärenden för att komma 
ikapp. Det är dåligt med sökande till vakanta tjänster. Detta innebär att kon-
sulter fortsättningsvis måste anlitas.   

 
 T.f. socialchefen informerar om att ny chef för barn- och familjesektionen har 

anställts. Han heter Magnus Nordahl och kommer närmast från Mora där han 
arbetar som integrationschef. Han börjar sin anställning här den 5 oktober. En 
konsult som stöd i ledningen har anlitats och kommer i början av september. 
Just nu pågår intervjuer för ny sektionschef LSS.  
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-08-26 
 

§ 137 Rapport från förtroendevalda över verksamhetsbe-
sök 

 Dnr SOC0072/15-700  
 
Beslut 
 

Nämnden har tagit del av den muntliga informationen om förtroendevaldas verk-
samhetsbesök som förtecknats i protokoll den 26 augusti 2015 § 137. 

 
Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde rapporteras från följande verksamhetsbesök: 
 

Ledamot Catharina Hjortzberg-Nordlund (M) har besökt dagliga verksamheten 
inom psykiatrin Öppet Hus. Skriftlig rapport inlämnad vid dagens samman-
träde. 
 
Christina Knutsson (S) tillsammans med kommunalrådet Susanne Norberg (S) 
och Barn- och utbildningsnämndens ordförande Jessica Wide (S) har besökt 
LSS verksamhet Händelseriket. 
 
 
 

Beslutsunderlag 
Rapport från besök vid daglig verksamhet ”Öppet hus” daterad 2015-07-28 
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-08-26 
 

§ 138 Ekonomisk rapport till och med juli 2015 

 Dnr SOC0003/15-042  
 
Beslut 
 

Nämnden har tagit del av den ekonomiska rapporten till och med 31 juli 2015. 
 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen redovisar den ekonomiska uppföljningen till och med 31 juli 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 18,1 mkr till årets slut. 

 Socialnämnden och administration bedöms vara i linje med budget. 
 Förvaltningsledning beräknas få ett underskott på 1,5 mkr på grund av utköp 

av socialchef. 
 Vuxensektionens prognos beräknas till -6,1 mkr varav -3,5 mkr avser HVB/SIS 

kostnader och -2,5 mkr köpta tjänster inom missbruk. 
 Barn- och familjesektionens prognos är ett underskott på 9,0 mkr främst på 

grund av att antal placeringar och vårddygn på HVB-hem kommer att överstiga 
budgeterad nivå med 7,0 mkr och familjehem med 2,0 mkr. Antal anmälningar 
uppgår i snitt till 160 stycken de sju första månaderna mot 142 samma period 
föregående år. Myndighetsgrupperna prognostiseras till ett resultat i linje med 
budget. 

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

 Den ackumulerade sjukfrånvaron uppgår till 5,1 % till och med juli. Målet en-
ligt förvaltningens styrkort är att sjukfrånvaron ska uppgå till högst 5.0 % år 
2018. På grund av efterrapporteringar i lönesystemet kan sjukfrånvaron bli nå-
got justerad jämfört med föregående månadsrapport. 

 
 
_________________________________________________________ 
Skickas till 
Kommunrevisionen 
Ekonomikontoret 
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-08-26 
 

§ 139 Svar på revisionsrapport - Granskning av intern 
kontroll 2014 

 Dnr SOC0114/15-007  
 
Beslut 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2015-07-03 överlämnas som social-
nämndens yttrande över revisionsrapporten ”Granskning av intern kontroll 2014”. 

 
Sammanfattning 
På uppdrag av Falu kommuns revisorer har KPMG gjort en granskning av den interna 
kontrollen 2014 i Falu kommun. Varje nämnd ska yttra sig över revisionsrapporten.  
 
Socialnämnden håller med om revisionens rekommendationer och ser samtidigt att 
mer resurser skulle behöva läggas på den interna kontrollen för att uppfylla detta. En 
omfördelning av nämndens budgetmedel kommer att göras för att resursförstärka med 
en utredare/analytiker som bl.a. kommer att arbeta mer med utveckling av den interna 
kontrollen samt uppföljning och analyser.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-07-03 
 
 
  
 
 
__________________________________________________________________ 
Sänds till 
Kommunstyrelsen 
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-08-26 
 

§ 140 Långsiktigt hållbar regional stödstruktur inom 
socialtjänstområdet i Dalarna 

 Dnr SOC0150/14-709  
 
Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 
 
Socialnämnden och omvårdnadsnämnden äskar tillsammans 230 000 kronor i ram-
förstärkning, att fördelas 50/50 mellan respektive nämnd för kostnad avseende 
långsiktig regional stödstruktur för socialtjänst, hälsa och välfärd. 

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 13 mars 2015 att tillföra Region Dalarna ca 
230 000 kronor per år enligt fastställd fördelningsnyckel för att säkerställa långsiktig 
regional stödstruktur för socialtjänst, hälsa och välfärd. Vidare beslutades att social-
nämnden tillsammans med omvårdnadsnämnden fick i uppdrag att omfördela drifts-
medel så att denna kostnad kan inrymmas i fastställda driftramar. Om detta inte var 
möjligt fullt ut, skulle dessa nämnder få återkomma med ansökan om eventuellt till-
skott.  
 
Varken socialnämnd eller omvårdnadsnämnd har medel till detta och ansöker därför 
hos kommunfullmäktige om tillskott för detta.   
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-08-12 
 
 
__________________________________________________________________ 
Sänds till 
Kommunfullmäktige 
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-08-26 
 

§ 141 Information om avveckling av Kivnäbben och omor-
ganisation av Bäckvägen 

 Dnr SOC0130/15-745  
 
Beslut 

Nämnden har tagit del av informationen om förändringsarbetet vid Kivnäbben och 
Bäckvägen. 

 
Jäv 
Ersättaren Rita Magnusson (KD) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av 
ärendet.  
 
Sammanfattning 
Avveckling av gruppbostaden Kivnäbben genomförs under hösten 2015. Detta är ett 
resultat av mångårigt arbete med kostnadsanpassningar. Samtidigt omvandlas grupp-
bostaden Bäckvägen till en specialenhet för två till tre personer med svår autism.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-08-10 
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-08-26 
 

§ 142 Budget 2016  

 Dnr SOC0002/15-041 
 
Beslut 

Nämnden är överens om fortsatt arbetsform inför budget 2016. 
 
 
Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde diskuteras hur nämnden ska ta sig an socialförvaltningens 
arbetsmaterial avseende budget 2016 och kommer fram till att arbeta vidare brett över 
partigränserna. 
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-08-26 
 

§ 143 Revisionsrapport - Granskning av socialnämnden 

 Dnr SOC0120/15-007  
 
Beslut 

Socialnämnden polisanmäler misstanke om sekretessbrott avseende socialchef 
Ingalill Frank.  

  
Jäv 
Ledamoten Catharina Hjortzberg-Nordlund (M) anmäler jäv. 
 
Sammanfattning 
På uppdrag av Falu kommuns revisorer har KPMG gjort en granskning av ett ärende 
rörande kränkande särbehandling samt röjande av sekretessbelagda uppgifter inom 
socialförvaltningen och rekommenderat nämnden att göra en polisanmälan.  
 
Beslutsunderlag 
Revisionsrapport – Granskning av hantering av ett ärende rörande kränkande särbe-
handling samt röjande av sekretessbelagda uppgifter inom socialförvaltningen 2015-
06-24 
Tjänsteanteckning 2015-03-09 från stadsjurist och förhandlingschef/bitr. HR chef 
Tjänsteanteckning 2015-03-06 HR chef 
JO-anmälan 2015-07-09 
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Christina Knutsson (S): Enligt beslutet 
 
__________________________________________________________________ 
Sänds till 
Polismyndigheten i Dalarna 
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-08-26 
 

§ 144 Bidrag ur stiftelse, Projekt Alla på snö 

 Dnr SOC0116/15-046  
 
Beslut 

Projektet Alla på snö beviljas 25 000 kronor ur Stiftelsen Ericssonska fonden för 
pauvres honteux. 

 
 
Sammanfattning 
Projektet ”Alla på snö” har genom projektledaren vid ledningsförvaltningen i Falun 
sökt bidrag ur stiftelse med 25 000 kronor för del av kostnader för busstransporter till 
Källviksbacken och en resa till Sälen. I projektet ingår Svenska skidförbundet, Dalar-
nas skidförbund, Skistar, Skidklubbarna i Falun och Källviksbackens skidanläggning. 
Projektet vill skapa förutsättningar för elever att prova på och gilla snöaktiviteter.  
 
Lämplig stiftelse är Ericssonska fonden för pauvres honteux då den får användas till 
kollektiva sociala ändamål inom Falu kommun.   
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-07-02 
 
  
 
__________________________________________________________________ 
Sänds till 
Projektledaren för projektet ”Alla på snö” 
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-08-26 
 

§ 145 Bidrag ur stiftelse, Faluns frivilliga samhällsarbe-
tare 

 Dnr SOC0115/15-046  
 
Beslut 

Faluns frivilliga samhällsarbetare beviljas 30 000 kronor ur Stiftelsen Ericssonska 
fonden för pauvres honteux.  

 
Sammanfattning 
Faluns frivilliga samhällsarbetare är en ideell intresseförening för God Man och För-
valtare som bildades 2013, tidigare vid namn Falu God man & Förvaltarförening. 
Föreningen ombildades 2015 för att kunna erbjuda fler frivilliga samhällsarbetare 
medlemskap.  
 
Föreningen har ansökt om 30 000 kronor ur stiftelse för att anlita föreläsare, genom-
föra interna utbildningar samt att få möjlighet att ge mer information till presumtiva 
medlemmar med flera.  
 
Lämplig stiftelse är Ericssonska fonden för pauvres honteux då den får användas till 
behövande i Falu kommun samt till kollektiva sociala ändamål inom Falu kommun.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-06-15 
 
  
 
 
________________________________________________________________ 
Skickas till 
Faluns frivilliga samhällsarbetare, ordföranden 
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-08-26 
 

§ 146 Samråd om detaljplan Sankt Örjans kapell vid 
Bastuvägen i Främby 

 Dnr SOC0137/15-214  
 
Beslut 

Socialnämnden har inga synpunkter på den föreslagna detaljplanen och lämnar 
därmed inget yttrande. 

 
Sammanfattning 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har lämnat inbjudan till samråd avseende 
detaljplan för Sankt Örjans kapell vid Bastuvägen i Främby. Syftet med detaljplanen 
är att pröva markanvändning förskola, för att kunna möjliggöra pedagogisk verksam-
het för barn. Planen prövar även annan användning som kan vara lämplig för fastig-
heten.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-08-13 
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-08-26 
 

§ 147 Samråd detaljplan för skola, tankstation mm vid 
Källevägen i Svärdsjö 

 Dnr SOC0110/15-214 
 
Beslut 

Socialnämnden har inga invändningar mot den föreslagna detaljplanen och lämnar 
därmed inget yttrande. 

 
Sammanfattning 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har lämnat inbjudan till samråd avseende 
detaljplan för skola, tankstation med mera vid Källevägen i Svärdsjö. Syftet med pla-
nen är att ersätta gällande plan som är föråldrad och tillkom innan nuvarande lagstift-
ning, med lämpliga användningar enligt nuvarande plan- och bygglag. Planens syfte är 
också att möjliggöra placering av en ny tankstation i Svärdsjö.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-05-29 
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-08-26 
 

§ 148 Information om projekt FÖSUT (Försörjningsen-
heterna utvecklar) 

 Dnr SOC0007/15-700  
 
Beslut 
 

Nämnden har tagit del av den muntliga informationen som förtecknats i protokoll 
den 26 augusti 2015, § 148. 

 
Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde deltar socialsekreterare XXX som är projektledare för 
projektet FÖSUT (Försörjningsenheterna utvecklar) och informerar om arbetet. 
Projektets syfte och mål är att sänka kostnaderna för ekonomiskt bistånd genom att 
under 15 månader anställa tio nya socialsekreterare för att skapa utrymme för verk-
samhetsutveckling, samverkan och effektivare handläggning. Projektet påbörjades den 
1 maj 2015 och avslutas den 31 augusti 2016.  
 
Socialnämnden kommer att få rapport från projektet var tredje månad. 
 
 
 
 
 
 
 


