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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

Notering till protokollet 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-12-11 

Vård- och omsorgsnämnden genomförde ikväll sitt sista sammanträde för 
mandatpe1ioden 2014-2018. 

Dels intogs en jultallrik och de ledamöter och ersättare som nu går till nya 
uppdrag avtackades med blommor och med tack för ett gott arbetsklimat 
under mandatperioden. 

Förvaltning, ledamöter och ersättare önskade varandra en 

God jul och ett gott nytt år 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-12-11 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 76 Dnr 2018/00001 

Information från förvaltningen 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen. 

Socialchef Thomas Brandell informerar 
Nämnden informeras om att paiisamverkan i SocSarn den 2018-12- 10 inte 
lämnade några synpunkter på de ärenden näim1den har att besluta om dagens 
sammanträde. 

Förvaltningen har möjlighet att ha sex praktikplatser och är nu igång med tre 
på Solängens Demensboende. 

En torn plats och noll i kö till Pornona hus 4. Två i kö till Demensboende men 
ingen väntat mer än tre månader. Fullbelagt på korttidsboende för dementa och 
somatiska. Inga externa köp till särskilt boende och k01itidsboende har behövt 
göras. 

Förvaltningen beviljades stimulansmedel för habiliteringsersättning i syfte att 
införa dagpenning eller höja en låg dagpenning till personer som deltar i daglig 
verksamhet. Förvaltningen kom tyvärr igång sent med den hanteringen och 
kommer därför att betala ut ett retroaktivt belopp före jul. Ingrid Andersson (S) 
framför att det är viktigt att tydligt informera mottagarna om att detta inte blir 
en återkommande års- eller julpeng. 

Avdelningschef Erik Johansson informerar 
Utformningen av nya Äldreboendet är snart klaii. Det är dagrummen som 
behöver vara större vilket arkitekten nu ritar på. Nämnden får ta del av en ko1i 
filmvisning av huskroppen både invändigt och utvändigt. Förvaltningen tror att 
äldreboendet kan stå färdigt augusti/september 2021. 

Verksarnhetsiden som avdelningen har tagit fram för verksamheter för person 
med funktionsnedsättning har tagits väl emot och enhetschefer har redan 
använt den på sina planeringsdagar. 

Förvaltningen arbetar nu i olika steg gällande sjuksköterskeorganisationen. 
Dels rekryteringsprocess och dels en översyn av organisationen. Bland annat 
tittar man på en lönemodell, att öka lönerna för sjuksköterskorna utifrån antal 
anställningsår. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
l<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-12-11 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 77 Dnr 2018/00051 

Remiss - Förslag till program för uppföljning och insyn av privata 
utförare 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens yttrande och 
överlämnar yttrandet till kommunstyrelsen som svar på remiss. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har på delegation remitterat ärendet - Förslag till program 
för uppföljning och insyn av privata utförare - till vård- och omsorgsnämnden 
för yttrande. 

Ärendet 
Förvaltningen har inget att invända mot det föreslagna programmet och 
överlämnar yttrande till vård- och omsorgsnämnden för godkännande. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse nr 3463, daterad 2018-11-27. 
- Yttrande nr 3354, daterad 2018-11-20. 
- Remiss KS 2018/00659, daterad 2018-09-24. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

EXPEDIERAD SIGNA TUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
l<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-12-11 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 78 Dnr 2018/00034 

Kvartal 3, Rapport 2018, över ej verkställda gynnande beslut 

Förslag till beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att överlänma rappmi över ej verkställda 
beslut enligt Socialtjänstlagen, SoL, och Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS, till kommunfullmäktige och kommunens revisorer för 
kännedom. 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen är skyldig att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, 
IVO, om beviljade insatser inte har blivit verkställda inom lagstadgad tid. 

Inom kvartal tre år 2018 har totalt sex (6) ärenden enligt SoL inrappmierats samt 
26 ärenden enligt LSS. 
Dessa rappmieringar kan avse både beslut som inte är verkställda, avbrott som 
skett i tidigare verkställigheter eller då verkställighet skett i tidigare rapporterade 
ärenden. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse nr 3454, daterad 2018- 11-21 
- Rapport nr 3453, daterad 2018-11-21 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Ordförande, fullmäktiges revisorer 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 79 

Månadsuppföljning oktober 2018 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-12-11 

Dnr 2018/00027 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna månadsuppföljning 
per oktober 2018. 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämndens månadsuppföljning per oktober 20 18 
prognostiserar ett 0-resultat vid årets slut. Jämfö1i med tidigare prognos är 
det en förbättring av resultatet med drygt 2 miljoner kronor. Den största 
förändringen är inom personlig assistans där kostnaderna förväntas bli lägre 
på grund av avslutade ärenden. Även köp av LSS-boende har ett mindre 
negativt resultat än vad som tidigare förväntats. 

Hemtjänst i ordinärt boende redovisar ett förväntat överskott om ca 1,6 
miljoner, vilket beror på lägre kostnader för köp av verksamhet än vad som 
budgeterats 

Förvaltningsövergiipande redovisas ett överskott om 1,2 miljoner vilket är 
att hänföra till den buffert om cirka 2 miljoner som finns budgeterad där. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse nr 3476, daterad 2018-11-29. 
- Månadsuppföljning oktober 2018, daterad 20 18-1 1-22. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen för kännedom 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
l<OMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-12-11 

Vård- och omsorgsnämnden 

J USTERARE 

VON§ 80 Dnr 2018/00014 

Budget och verksamhetsplan år 2019, plan år 2020-2021 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag 
till verksamhetsplan för 2019 samt plan för år 2020-202 1. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna att en köksmästare 
tillsätts på den vakanta tjänsten på Pomona Restaurang. 

3. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag 
att uppdraget fixartjänst övergår till enheten för daglig verksamhet. 

4. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att tjänst som anhörigkonsulent 
vakanthålls under år 2019. 

Eva Staake (S), Helene Cranser (S) och Maria Anneli (S) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för eget förslag. 

5. Vård- och omsorgsnärnnden beslutar att uppdra till förvaltningen att 
återkomma till nämnden i mars 2019 med en rapport kring hur arbetet 
med anhörigstöd kan utvecklas. 

6. Vård- och omsorgsnärnnden beslutar att inom befintlig budgetram utöka 
gratis avlastning till 20 timmar att börja gälla från och med 2019-02-04. 

Eva Staake (S), Helene Cranser (S) och Maria Annell (S) reserverar sig 
mot beslutet till fö1mån för eget förslag. 

7. Vård- och omsorgsnärnnden beslutar att uppdra till förvaltningen att 
genomföra de kvarvarande sparåtgärder för kostnadsminslmingar som 
föreslagits. 

8. Vård- och omsorgsnärnnden godkänner i övrigt budget för år 2019 samt 
plan för 2020-2021. 

Verksamhetsplan 
Den verksamhetsplan som arbetats fram har sin utgångspunkt i den nya styrmodell 
som beslutats av kommunfullmäktige. Modellens grund är en tillitsbaserad styrning 
där varje del i organisationen identifierar kritiska kvalitetsfaktorer inom fyra 
områden och väljer utvecklingsmål. De mål man väljer har nödvändigtvis inte en 
koppling till organisationsnivån ovanför. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 80 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-12-11 

Dnr 2018/00014 

Vård och omsorgsnämnden föreslås följande prioriterade utvecklingsmål år 
2019. 

• Utveclda förvaltningens arbete med att säkerställa individens rätt till 
självbestämmande, delaktighet och inflytande inom LSS-området. 

• Kvalitetssäkrad dokumentation i individärenden inom nämndens 
verksamheter. 

• Rätt kompetens i nämndens verksamheter. 

Några specifika nyckeltal har inte föreslagits för de olika målen utan uppföljning 
och utvärdering kommer att ske i en löpande dialog mellan förvaltningen och 
nämnden. 

Budget 
Vård- och omsorgsnämndens budget för år 2019 uppgår till 281,2 miljoner 
kronor. Jämfört med år 2018 har nämndens budgetutrymme utökats med nästan 
29,4 miljoner kronor. 

Trots att nämnden fått ett budgettillskott om närmare 29,4 miljoner för år 2019 
är det inte möjligt att lägga en budget på ram utan att göra kostnadsminslrningar 
i verksamheten motsvarande 6,5 miljoner kronor. Det beror på att en del nya 
verksamheter kommer att starta under år 2019 samtidigt som en del 
verksamheter som sta1iats i år får helårseffekt på kostnaderna under år 2019. 

Nya verksamheter år 2019 är två LSS-boenden med sammanlagt 11 lägenheter, 
ytterligare en dagverksamhet för personer med demenssjukdom samt en 
utölrning av verksamheten på Ekans kmitidsboende. 

Verksamheter som får helårseffekt på kostnadssidan år 2019 är serviceboenden 
inom LSS och socialpsykiatrin samt det nyligen öppnade kmitidsboendet för 
personer med demenssjukdom. 

För att uppnå en budget i balans 
Förvaltningen föreslår följ ande kostnadsminskningar: 

• Ung omsorg avslutas (avtalet redan uppsagt), 260 tkr 
• Personalminskning boendestöd, 400 tkr 
• Köksmästare tillsätts inte, 600 tkr 
• Fixartjänsten avslutas, 400 tkr 
• Trygg hemgång avslutas, 2 200 tkr 
• Tjänst som anhörigkonsulent vakanthålls under år 2019, 442 tkr 
• Hemsjukvård och rehab, 1 180 tkr. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
l<OMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-12-11 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 80 Dnr 2018/00014 

Utöver de föreslagna kostnadsminslmingarna har nämnden tidigare fattat beslut 
om att föreslå k01mmmfullmäktige att besluta om att införa avgift för 
trygghetslarm samt avgiftshöjningar på restaurang Pomona och inom 
färdtjänsten. 

När det gäller hemsjukvård och rehab är det viktigt att notera att tros en 
föreslagen kostnadsminslming i verksamheten så utökas ändå budgeten för 
området med drygt 2,1 miljoner kronor jämfört med budget för 2018. 

Tros de föreslagna koshrndsminslmingarna om sammanlagt 6,5 miljoner kronor 
vill förvaltningen betona att den föreslagna budgeten är mycket stram och har 
ett mycket litet utrymme för nya kostnader utöver de som idag är kända. 

Uppföljning 
Det ekonomiska utfallet kommer att följas noga i samband med 
månadsuppföljningarna och det går inte att utesluta nya förslag om besparingar 
redan tidigt under 20 19. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse nr 3460, daterad 2018-11-23 
- - Budget och verksarnhetsplan år 2019, plan år 2020-2021 

Förvaltningens förslag till beslut: 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkämrn förvaltningens förslag 
till budget och verksarnhetsplan för 2019 samt plan för år 2020-2021. 

2. Vård- och omsorgsnämnden uppdrar till förvaltningen att genomföra de 
åtgärder för kostnadsminslmingar som föreslagits. 

3. Vård- och omsorgsnämnden uppdrar till förvaltningen att återkomma till 
nämnden i mars 2019 med en rapport kring hur arbetet med anhörigstöd 
kan utvecklas 

Yrkanden - från socialdemokraterna i vård- och omsorgsnämnden 
Varje yrkande redovisas i egna punkter under beslut under överläggning 

• Att godkänna verksamhetensplanen för 2019 samt plan för 2020-2021. 

Budget 2019 
• Yrkar att tjänsten som anhörigkonsulent tillsätts 
• Yrkar utölming av timmar för avlastning från 10 till 20 

442 tkr 
100 tkr 

Att vård- och omsorgsnämnden begär en utölming av nämndens budgetram för 
2019 med 542 tkr från KS/KF. I övrigt enligt förvaltningens förslag 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
l<OMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-12-11 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 80 Dnr 2018/00014 

Nämndens förslag till beslut under överläggningarna 

1) Förslag till beslut- Dela beslutspunkt 
Eva Staake (S) yrkar att beslutspunkten nummer 1 delas upp i två beslutspunkter. 
En för verksamhetsplan och en för budget. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisbeth Bolin (C) frågar om nämnden bifaller Eva Staakes yrkande och 
finner att så sker. 

2) Förslag till beslut - Köksmästare 
Efter tjänsteskrivelsens upprättande infmmerar förvaltningen muntligt om att 
besked kommit om att Restaurang Pomona får en vakant tjänst, vilket möjliggör att 
inom befintlig budgetram anställa en köksmästare. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden bifaller att den vakanta tjänsten på Pomona 
Restaurang tillsätts med en köksmästare i stället för den föreslagna kostnads
minslmingen och finner att så sker. 

3) Förslag till beslut - Fixartjänsten 
Efter tjänsteskrivelsens upprättande presenterar förvaltningen muntligt ett nytt 
förslag att uppdraget fixartjänst inryms inom befintlig budgetram år 2019, om den 
övergår till enheten för daglig verksamhet. 

Nämnden föreslår ajournering. 

Beslutsgång 
Ajournering godkänns. Nämnden ajourneras sig klockan 19:17 till 19:34. 

Ordförande frågar om nämnden bifaller att uppdraget fixartjänst övergår till enheten 
daglig verksamhet i stället för den föreslagna kostnadsminslmingen och finner att så 
sker. 

4) Förslag till beslut - Anhörigkonsulent 
Eva Staake (S) yrkar att tjänsten som anhörigkonsulent ska tillsättas och att nämnden 
ska begära utölming av budgetram på 442 tlcr hos KS/KF för år 2019. 

Nämnden föreslår ajournering. 

Beslutsgång 
Ajournering godkänns. Nämnden ajourneras sig klockan 20:00 till 20:10. 

Ordförande frågar om nämnden bifaller förvaltningens förslag att tjänsten som 
anhörigkonsulent vakanthålls under år 2019 med bespaiing på 442 tkr eller om 
nämnden bifaller Eva Staakes yrkande. Ordförande finner att nämnden bifaller 
förvaltningens förslag. 

Eva Staake (S), Helene Cranser (S) och Maria Annell (S) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget förslag. 
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HÅBO 
l<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-12-11 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 80 Dnr 2018/00014 

5) Förslag till beslut - Utveckla anhörigstöd 
Förvaltningen föreslår till nämnden att få uppdrag att återkomma till nämnden i 
mars 20 19 med en rapport hing hur arbetet med anhörigstöd kan utvecklas. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan bifalla förvaltningens förslag och filmer att så 
sker. 

6) Förslag till beslut - Gratis avlösning 
Eva Staake (S) yrkar att gratis avlastning ska utökas, från 10 timmar till istället 20 
timmar och att nämnden ska begära utökning av budgetram på 100 tkr hos KS/KF 
för år 2019. 

Efter tjänsteskrivelsens upprättande informerar förvaltningen muntligt om att en 
utökning från 10 timmar till 20 timmar möjliggörs inom budgetram för år 2019 med 
start i februari 2019. 

Per-Arne Öhman (M) yrkar också på att gratis avlastning ska öka från 10 till 20 
timmar men genomföras inom befintlig budgetram. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden bifaller Per-Arne Öhmans yrkande eller om nämnden 
bifaller Eva Staakes yrkande. Ordförande finner att nämnden bifaller Per-Arne Öhmans 
yrkande. 

Eva Staake (S), Helene Cranser (S) och Maria Annell (S) reserverar sig till förmån 
för eget förslag. 

7) Förslag till beslut - Kvarvarande sparförslag 
Kvarvarande sparåtgärder för kostnadsminskningar som förvaltningen föreslagit. 

• Ung omsorg avslutas (avtalet redan uppsagt), 260 tla 

• Personalminskning boendestöd, 400 tla 
• Trygg hemgång avslutas, 2 200 tkr 
• Hemsjukvård och rehab, 1 180 tla. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden bifaller förvaltningens förslag att genomföra de 
kvarvarande sparåtgärder för kostnadsminskningar som föreslagits och finner att så 
sker. 

8) Förslag till beslut - Godkänna budget 2019 
Genom ovan beslutspunkter 1-7 frågar ordförande om nämnden bifaller budgeten i 
övriga delar för år 2019 samt plan för år 2020-2021 och finner att så sker. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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HÅBO 
l<OMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-12-11 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 81 Dnr 2018/00058 

Komplettera med nämndbeslut till anmälan enligt Lex Sarah -
Sjövägen 

IVO dnr 8. 1.2-29059/2018 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna att anmälan enligt Lex Sarah 
kvarstår hos IVO och hanteras på sedvanligt sätt. 

2. Vård- och omsorgsnämnden uppmanar förvaltningen att se över riktlinjen för 
anmälan enligt Lex Sarah. 

Sammanfattning 
En anmälan enligt lex Sarah har länmats direkt till Inspektionen för vård och 
omsorg utan föregående beslut i vård- och omsorgsnämnden. 

Ärendet 
Förvaltningen har lämnat en anmälan enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) med anledning en händelse som inträffat på Sjövägens gruppbostad. 
Beslut om att lämna ann1älan till IVO ska fattas av ansvarig nämnd vilket inte skett 
i detta fall. Verksamheten trodde sig kunna göra en anmälan direkt till IVO utan att 
uppmärksamma att det är nämnden som ska fatta beslut om anmälan. 

Vid genomgång av förvaltningens riktlinje för anmälan enligt lex Sarah kan man 
konstatera att riktlinjen i vissa delar saknar tydliga anvisningar om hur 
verksamheter ska gå till väga i handläggningen av en anmälan. 

Förvaltningen har sedan oktober månad en verksarnhetsutvecklare med särskild 
kunskap om lex Sarah och en översyn av riktlinjen har påbörjats. 

Uppföljning 
Förvaltningen återkommer med en reviderad riktlinje för beslut i vård- och 
omsorgsnämnden. Det aktuella ärendet och f 01isatt hantering redovisas i vanlig 
ordning för nämnden. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse nr 3474, daterad 2018-11-28 

Beslutet skickas till: 
IVO, Inspektionen för vård och omsorg 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 82 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-12-11 

Dnr 2018/00061 

Yttrande till IVO som överväger att söka särskild avgift gällande ej 
verkställt beslut 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens yttrande och överlämnar 
yttrandet till IVO, Inspektionen för vård- och omsorg. 

Sammanfattning 
Inspektionen för vård- och omsorg, IVO, överväger att ansöka om utdömande av 
särskild avgift hos förvaltningsrätten enligt 16 kap. 6a § Socialtjänstlagen 
(2001 :453), SoL, som gäller ej verkställt beslut i ärende Dm 8.8.1-28843/2017. 
Håbo kommun mottog 2018-11-23 begäran om yttrande från IVO med anledning 
av ej verkställt beslut om korttidsboende enligt SoL. Vård- och omsorgsnämnden 
yttrar sig därför med redogörelse i ärendets hantering. 

Ärendet 
Förvaltningens redogörelse över skälen till ej verkställts beslut som framgår i sin 
helhet i yttrande daterad 2018-11-27. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Om beslutet växelvårdsboende en vecka per månad verkställts inom lagstadgad tid i 
kommunens egen regi hade förvaltningens nettokostnad uppgått till 12 460 per 
månad. Kostnaden sedan det gynnande beslutet fattades 2017-04-12 till och med 
2017-08-14 när beslutet verkställdes hade uppgått till totalt 49 840 kronor. 
Förvaltningens bruttokostnad för avlösning i hemmet under samma period uppgick 
till 2367 kronor per månad. 

Beslutsunderlag 
- Denna tjänsteskrivelse, daterad 2018- 11-27 

Yttrande, daterad 2018-11-27 
Begäran om yttrande och handlingar, daterad 2018- 11-19 
Individrappo1i SoL, daterad 2017-10-05 
Kopia på beslut, daterad 2017-04-12 
Kopia på utredning, daterad 201 7-04-06 
J oumalanteckningar från perioden 201 7-04-12 till och med 2018-10-01 

Beslutet skickas till: 
IVO, Inspektionen för vård- och omsorg 
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15(16) 



HÅBO 
l<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-12-11 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 83 Dnr 2018/00003 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att delegations besluten för 
perioden 2018-09-24- 20 18-11-30 är redovisade. 

Sammanfattning 
På vård- och omsorgsnämndens sammanträde redovisar socialförvaltningen alla 
beslut som fattats med stöd av delegation. Dessa finns sammanställda i den pärm 
som finns med på samn1anträdet och som kan studeras individuellt. Viss 
redovisning kan också ske muntligt i särskilda fall. 

Ärendet 
Med anledning av att pärm inte fanns tillgänglig på sammanträdesdagen den 6 
november 2018 bordlade nämnden ärendet till kommande sammanträde. 
Redovisningen avsåg delegations beslut för perioden 2018-09-24 - 2018-10-29. 

Förvaltningen redovisar därmed delegationsbeslut för två perioder. 

Nämnden får även en muntlig föredragning om vissa delegationsbeslut inom 
perioden som förvaltningen särskilt vill info1mera om. 

EXPEDIERAD SIGNA TUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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