
  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  

 2021-08-31  

Socialnämnden  

 

  

Tid och plats Kl. 15:00 tisdagen den 31 augusti 2021, Kommunhuset, Bålsta 
  
Beslutande  
Ledamöter Roger von Walden (M), Ordförande, närvarar på plats 

Gunilla Gustavsson (S), 1:e vice ordförande, närvarar på plats 
Farid Chibout (Båp), närvarar på plats 
Jessica Hoff (SD)¸ närvarar på distans 
Ulf Winberg (M), närvarar på distans 

  
Övriga närvarande  
  
Tjänstemän Lina Torsner, nämndsekreterare/verksamhetscontroller, närvarar på plats 

Erik Johansson, socialchef/förvaltningschef¸ närvarar på plats 
Maria Bertilsson, avdelningschef, närvarar på distans 
Payan Abdulkarim, verksamhetsutvecklare (§§ 46-55)¸ närvarar på distans 
Niklas Forslund, enhetschef (§ 47), närvarar på distans 

  
Justering  
Justerare Gunilla Gustavsson 
Dag och plats måndagen den 6 september 2021, kommunhusets entréplan 
Justerade paragrafer §§ 46-57 
  
  
Underskrifter  

Sekreterare 
 

 

 Lina Torsner 

Ordförande 
 

 

 Roger von Walden (M) 

Justerare 
 

 

 Gunilla Gustavsson (S) 
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SN § 46 Dnr 2021/00003  

Mötets öppnande och anmälan av övriga frågor 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar utse Gunilla Gustavsson till justerare av dagens 
protokoll. 

2. Socialnämnden godkänner 6 september 2021, klockan 16:00 att justera dagens 
protokoll. 

3. Socialnämnden fastställer dagordningen. Inga övriga frågor.  

Sammanfattning 
Socialnämnden öppnar dagens sammanträde med kontroll av närvaro 
Socialnämnden föreslås välja Gunilla Gustavsson att justera dagens protokoll 
därefter godkänna förslag att justera måndag 6 september 2021, klockan 16:00. 
Eventuellt övriga frågor kompletteras sist till dagordningen, därefter ska 
dagordningen godkännas.  
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SN § 47 Dnr 2021/00006  

Information från förvaltningen  

Beslut 

1. Socialnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Förvaltningsövergripande information från förvaltningschef/socialchef Erik 
Johansson 
 
Inga större händelser har inträffat under sommaren, verksamheterna har löpt på.  
Många nyanställda har kommit till förvaltningen bland annat en ny enhetschef till 
stöd och behandlingsenheten. Kansliet är nästan fulltaligt, en kommunikatör är 
under rekrytering. Närvårdstrategen har sagt upp sig. Läget på förvaltningen är bra. 
 
Information från avdelningschef Maria Bertilsson 
 
Jobbar med en föräldrautbildning kring hur man kan stötta sin ungdom på glid. Man 
ser en tilltagande drogproblematik. Det är lite oroligt i Bålsta just nu bland 
ungdomar, kan komma att öka antalet placeringar. Ungdomar utifrån som kommer 
och drar med sig yngre ungdomar från Håbo. Gemensam kraft behövs genom 
socialtjänst, skola och polis och kultur och fritid.  En familjebehandlare på deltid 
har anställs i projektform som ett komplement och stöd. 
 
Rapport placeringar BOU 
 

• 4 placeringar stödboende internt 29:an  
• 6 placeringar HVB hem  
• 4 placeringar i konsulentstödda familjehem  
• 6 placeringar i familjehem vi själva rekryterat 
• 2 där vi köper intensiv öppenvård 

 
Rapport ekonomiskt bistånd vuxna 

Juni  
• Antal personer med försörjningsstöd som är arbetslösa 64 
• Antal hushåll med försörjningsstöd 148 
• Antal bidragsmånader försörjningsstöd 148 
• Av de ovan är 
• Antal skyddsbehövande hushåll med försörjningsstöd  31 
• Antal bidragsmånader försörjningsstöd för skyddsbehövande 31 

Juli  
• Antal personer med försörjningsstöd som är arbetslösa 65 
• Antal hushåll med försörjningsstöd 151 
• Antal bidragsmånader försörjningsstöd 151 
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• Av de ovan är 
• Antal skyddsbehövande hushåll med försörjningsstöd  25 
• Antal bidragsmånader försörjningsstöd för skyddsbehövande 25 
• Augusti 
• Antal personer med försörjningsstöd som är arbetslösa 49 
• Antal hushåll med försörjningsstöd 136 
• Antal bidragsmånader försörjningsstöd 136  
• Av de ovan är 
• Antal skyddsbehövande hushåll med försörjningsstöd  27 
• Antal bidragsmånader försörjningsstöd för skyddsbehövande 27 

 
Trodde vi skulle se en högre andel sökande till försörjningsstöd men detta har man 
inte sett än, dock för tidig att dra några slutsatser. 
 
Det kom ett antal kvotflyktingar i juni men inga i juli- augusti. Det kommer några i 
september. 7 stycken är anvisade för 2022. Det har kommit information från 
Migrationsverket om antal personer kan komma att placeras pga evakuering av 
skyddsbehövande från Afghanistan. Stor flyktingström in i Turkiet vilket kräver 
förvaltningens observation. Bostadssituationen är under kontroll.  
 
Information från enhetschef Niklas Forslund arbetsmarknadsenheten  
 
Just nu är det två personer som arbetar på enheten. Enheten har som mål att stötta 
individer som står långt från arbetsmarknaden och behöver ekonomiskt bistånd eller 
kan förväntas behöva det, att via utbildning eller arbete nå egen försörjning. 
Primära målgrupper är försörjningsstöd, etablering /utomeuropeiskt födda,  
rehabilitering och ungdomar upp till 29. Niklas beskriver de viktigaste verktygen 
och insatserna och en modell som man vill arbeta utifrån. 33 personer har gått 
igenom arbetsmarknadsenheten under första och andra kvartalet. Man uppskattar 
även en samhällsvinst i insatserna.  
Verksamheten är samfinansierad med vård- och omsorgsnämnden.  
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SN § 48 Dnr 2021/00015  

Yttrande över Revisionsrapport - styrning, uppföljning och kontroll av 
verksamheten 

Beslut 

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens yttrande som nämndens yttrande.  

Sammanfattning 
Förvaltningen har sammanställt yttrande till revisorerna.     
 
KPMG har av Håbo kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra en 
grundläggande granskning av kommunstyrelsen och nämnderna samt den 
gemensamma lönenämnden. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020. Det 
övergripande syftet med den grundläggande granskningen har varit att bedöma om 
kommunstyrelsen, nämnderna samt den gemensamma lönenämnden på en 
övergripande nivå har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och 
kontroll av verksamheten. 
Revisionen önskar att nämnden ger ett yttrande över granskningens slutsatser. 
  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse nr 34168, daterad 2021-08-18 
– Yttrande Över revisionsrapport KPMG Grundläggande granskning 2021-03-24 

nr 34160 
– Revisionsrapport - KPMGs granskning - styrning, uppföljning och kontroll av 

verksamheten 
 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden godkänner förvaltningens förslag till beslut och 
finner att så sker. 
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Kommunens revisorer 
Kommunstyrelsen, för kännedom 
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SN § 49 Dnr 2021/00043  

Ansökan om föreningsbidrag Kvinnojouren Olivia 2021 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att för år 2021 inte dela ut något föreningsbidrag till 
Kvinnojouren Olivia.  

Sammanfattning 
Kvinnojouren Olivia söker föreningsbidrag för 2021 om 140 000 kr för utveckling 
av sin grundverksamhet, kompetenshöjande insatser, för att utöka sin öppna 
mottagning samt skapa rum för särskilt utsatta grupper samt för förebyggande 
insatser.  
Enligt Regelverk för föreningsbidrag inom socialtjänstens område är 
föreningsbidraget inom socialnämnden avsett att vara ett stöd till lokala 
föreningar/organisationer vars engagemang innehåller fritidskvalitét, stöd- och 
hjälpinsatser som riktar sig till Håbo kommuns invånare med anknytning till såväl 
vård- och omsorgsnämndens som socialnämndens ansvarsområden. 
Föreningen ska bedriva verksamhet i Håbo kommun och huvudsakligen vara 
avsedd för kommunens innevånare. Bidragsgrundande är den planerade 
verksamheten under bidragsåret.  
Socialnämnden anser att Kvinnojouren Olivias arbete är viktigt. Utformningen av 
reglerna medger dock inte bidrag för löpande driftskostnader eller internutbildning. 
Av ansökan framgår inte vilken del av kostnaderna som avser stöd/hjälpinsatser 
riktad till Håbo kommuns invånare. Socialnämnden har en begränsad budget 
avseende föreningsbidrag. Budgetramen för år 2021 har inte medgett avsatta medel 
till föreningsbidrag förutom till Bris och Brottsofferjouren. Till följd av detta 
föreslås nämnden att inte bevilja något föreningsbidrag till Kvinnojouren Olivia för 
år 2021.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse nr 34162, daterad 2021-08-17 
– Kompletterande ansökningshandling daterad 2021-07-01 
– Ansökan och bilagor  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Farid Chibout (Båp) yrkar bifall till Kvinnojouren Olivias ansökan.  

Gunilla Gustavsson (S) yrkar bifall till Kvinnojouren Olivias ansökan.  

Ulf Winberg (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut  
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden bifaller eller avslår förvaltningens förslag till beslut 
och finner att nämnden bifaller förslaget. 
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Votering begärs 

Omröstningsresultat 
Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för bifall till 
förvaltningens förslag till beslut, nej-röst för avslag till detsamma.  

Ja-röst lämnas av: Roger von Walden (M), Jessica Hoff (SD), Ulf Winberg (M) 
Nej-röst lämnas av: Gunilla Gustavsson (S), Farid Chibout (Båp) 
Med 3 ja-röster och 2 nej-röster bifaller socialnämnden förvaltningens förslag. 
 
Protokollsanteckning 
Gunilla Gustavsson (S) reserverar sig mot beslutet. 
 
Farid Chibout (Båp) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: 
Vi gav i uppdrag till nämnden juni 2020 att se över ett mer formellt samarbete med 
kvinnojouren Olivia. I juni 2021 påminner Bålstapartiet att det saknas återkoppling 
kring tidigare uppdrag. Vi ser gärna att förvaltningen återkommer med en 
uppdatering/återkoppling i närtid då Olivia också efterfrågar ett samarbete. Vi ser 
Olivias arbete som viktigt för Håbo kommun och i ett Nationellt perspektiv då de 
gör ett så otroligt viktigt jobb. Samarbetet med kommunen har legat i träda och vi 
behöver utöka detta samarbete.  
______________ 
Beslutet skickas till: 
- Kvinnojouren Olivia 
- Ekonomiavdelningen 
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SN § 50 Dnr 2021/00011  

Motion - Sänkt procentuell avsättning till bostadssociala ändamål 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att överlämna yttrande till kommunstyrelsen och 
föreslår att motionen ska avslås.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har överlämnat sverigedemokraternas motion: Procentuell 
avsättning för bostadssociala ändamål till Socialnämnden för beredning.  
I motionen yrkas följande:  
Att ägardirektiven för Håbohus AB revideras på sådant vis att andelen bostäder som 
avsätts till bostadssociala ändamål maximalt får utgöra fyra (4) procent av bolagets 
totala antal lägenheter. 
eller 
Att ägardirektiven för Håbohus AB revideras på sådant vis att andelen bostäder som 
avsätts till bostadssociala ändamål maximalt får utgöra tre (3) procent av bolagets 
totala antal lägenheter. 
 
Kommunens skyldighet att tillhandahålla bostäder till särskilda grupper och i vissa 
fall särskilt utsatta grupper framgår i Socialtjänstlagen och har slagits fast i 
rättspraxis. Socialförvaltningen behöver därmed ha kapacitet och beredskap för att 
kunna fullgöra sin verksamhet i enlighet med lagstiftningen. En procentuell 
nedsättning kan resultera i att nämnden inte kan uppfylla sina skyldigheter 
gentemot medborgarna samt får merkostnader till följd av alternativa 
boendelösningar. Socialnämnden anser därmed inte att procentsatsen för 
bostadssociala ändamål ska sänkas.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse nr 34068, daterad 2021-06-03 
– Yttrande nr 34069, daterad 2021-06-03  
– Motion: Procentuell avsättning för bostadssociala ändamål 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden godkänner förvaltningens förslag till beslut och 
finner att så sker. 

Protokollsanteckning 
Jessica Hoff (SD) reserverar sig mot beslutet med motiveringen att motionen ska 
anses besvarad. 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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SN § 51 Dnr 2021/00060  

Förfrågan om användningen av förtur i Håbohus 

Beslut 

1. Socialnämnden godkänner Information från socialnämnden om användningen 
av förtur i Håbohus kö och överlämnar den till kommunstyrelsen 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-31 § 186 (Dnr KS 2021/00266) om att 
tillfråga socialnämnden om användningen av förtur i Håbohus kö. Fredrik 
Anderstedt (S) informerade kommunstyrelsen om att han har fått kännedom om att 
det finns möjlighet att få förtur i Håbohus kö, men att detta inte har använts på flera 
år. Information efterfrågas om vad som har hänt och varför man eventuellt inte 
använt denna möjlighet under åren. 
 
Socialförvaltningen har utrett frågan. Svaret har sammanställts i Information från 
socialnämnden om användningen av förtur i Håbohus kö. 
  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse nr 34203, daterad 2021-08-25 
– Information från socialnämnden om användningen av förtur i Håbohus kö nr 

34201, daterad 2021-08-24 
– Bilaga 1. Ägardirektiv Håbohus nr 34199, daterad 2021-08-24 
– Bilaga 2. Uthyrningspolicy Håbohus nr 34200, daterad 2021-08-24 
– Protokollsutdrag KS 2021-05-31 § 186 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden godkänner förvaltningens förslag till beslut och 
finner att så sker. 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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SN § 52 Dnr 2021/00004  

Redovisning av delegationsbeslut 2021 

Beslut 

1. Socialnämnden noterar till protokollet att delegationsbeslut för perioden 2021-
06-01 – 2021-08-23 är redovisade.  

Sammanfattning 
Följande delegationsbeslut redovisas 
• Delegationsbeslut, Protokoll nr 34197 – återrapporterade delegationsbeslut till 
förvaltningschef i enskilda ärenden 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse nr 34204, daterad 2021-08-25 
– Delegationsbeslut, Protokoll nr 34197 
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SN § 53 Dnr 2021/00005  

Redovisning av anmälningsärenden 

Beslut 

1. Socialnämnden noterar till protokollet att anmälningsärendena för perioden 
2021-05-26 – 2021-08-17 är redovisade 

Sammanfattning 
Nämndens politiker ska ges möjlighet att ta del av inkomna handlingar, såsom 
beslut från kommunstyrelse, fullmäktige, domar, begäran om yttranden, synpunkter 
och andra skrivelser och dokument av större vikt. 
Ärendet 
Mot bakgrund av ovan kan nämndens politiker löpande ta del av inlagda handlingar 
i Assistenten. Perioden löper mellan datumen för nämndens sammanträden och 
läggs löpande in till SN Anmälningsärenden fram till dagen före 
nämndsammanträdet. Handlingar fylls löpande på i Assistenten, SN 
Anmälningsärenden fram till periodens slut. Respektive handling kommer sen att 
redovisas i socialnämndens protokoll. Se nedan: 
 
- Vägledning vid kameraövervakning 
- Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner, utjämningsåret 2022, preliminärt 
utfall juni 
- Delårsuppföljning mars 2021 
- Beslut från KS 2021-04-26 § 108 Ekonomiuppföljning februari 2021 
- Budget och mål 2022 samt plan 2023-2024 (beslut från KS 2021-04-25 Tidplan 
budget 2022, revidering samt tjänsteskrivelse Tidplan budget 2022) 
- Protokollsutdrag KF 2021-05-10 § 49 Årsredovisning 2020 
- Protokollsutdrag KF 2021-05-10 § 65 Uppföljning av miljöstrategin för 
verksamhetsåret 2020 
- Beslut KS 2021-05-31 § 167 - Framtagande av ny internhyresmodell 
- Rapport Internhyresmodell Håbo 
- Tjänsteskrivelse Internhyresmodell 31 maj 2021 slutversion 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse nr 34157, daterad 2021-08-17 
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SN § 54 Dnr 2021/00061  

Remittering av förslag till Plan för full delaktighet i Håbo 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens yttrande och överlämna det 
till Kommunstyrelsen 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet - förslag till Plan för full delaktighet i 
Håbo dnr 2019/00327 till socialnämnden för yttrande. Planen som nu remitterats 
har tagits fram i samråd med tjänstemän från flera förvaltningar och förslaget är 
avsett att gälla 2022-2025.  
 
Förvaltningen anser att utredningen är väl genomförd och instämmer i utredningens 
förslag. Förvaltningen överlämnar yttrande till socialnämnden för godkännande.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse nr 34158, daterad 2021-07-30 
– Yttrande SN 2021/00061 nr 34159 
– Remissversion plan för full delaktighet  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden godkänner förvaltningens förslag till beslut och 
finner att så sker. 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen dnr 2019/00327 
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SN § 55 Dnr 2021/00059  

Ändring och tillägg i delegationsordningen 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att anta de föreslagna ändringarna och tilläggen i 
delegationsordningen SN 2021/00059 nr 34143. 

2. Socialnämnden beslutar att upphäva tidigare delegationsordning SN 
2019/00049 nr 33800.  

Sammanfattning 
Handläggningen av felaktiga utbetalningar och misstanke om bidragsbrott (FUT) 
kräver att ärendetypen byggs upp i verksamhetssystemet utifrån gällande 
lagstiftning och delegationsordning.  Tilläggen avser beslutstyper som inte tidigare 
behandlats i nämnd och finns därmed inte i befintlig delegationsordning. 
Ändringarna som föreslås har sin grund i förändrad lagstiftning, hänvisningar till 
felaktiga lagrum, förenklad handläggning och utförandet av FUT-arbetet. 
Ärendet 
Arbetet med upprätta en deltidstjänst med inriktning på felaktiga utbetalningar och 
misstanke om bidragsbrott (FUT) har kommit igång på enheten för ekonomiskt 
bistånd och etablering. Implementeringen av arbetet i dess utförande kräver dels att 
beslut tillförs i delegationsordningen, dels att ärendetypen byggs upp i 
verksamhetssystemet så att handläggningen kan ske rättssäkert och i enlighet med 
lagstiftningen. Varför en översyn av delegationsordningen har genomförts. 
Genomgången visar behov av ändringar och tillägg i den nuvarande 
delegationsordningen, främst utifrån FUT-arbetet men i vissa avseenden berörs 
även övrig myndighetsutövning i andra frågor inom avdelningen för barn, unga och 
vuxna. Det gäller exempelvis beslut om överklagan, yttranden, återkrav och 
ersättningstalan som inte är exklusiv för FUT-arbetet. Förslaget till revidering av 
delegationsordningen har sammanfattningsvis sin grund i: 
 
* Både befintlig och ändrad lagstiftning  
* Rättssäker och enhetlig handläggning utifrån lagstiftning och yrkesroll (jmf 
kommuner och delegationsordning) 
* Kunna upprätta FUT som ärendetyp för handläggning i verksamhetssystemet 
* Förenklad processgång och administration i handläggningen 
* Nyttoeffekter för medborgare, medarbetare och förvaltningen (partsinsyn, 
kommunicering, expediering av beslut, tidsfrist, administration/handläggning och 
ekonomi)   
Ändringarna och tilläggen som föreslås framgår i föreslagen delegationsordning via 
funktionen ”spåra ändringar”. En detaljerad och sammanställd beskrivning av 
ändringarna och tilläggen framgår även i bilagan till denna tjänsteskrivelse. 
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 Sammanträdesdatum  

 2021-08-31  

Socialnämnden   

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse nr 34142, daterad 2021-06-29 
– Dokument: Delegationsordning nr 34143, daterad 2021-06-29 
– Bilaga till delegationsordningen nr 34145, daterad 2021-07-02  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden godkänner förvaltningens förslag till beslut och 
finner att så sker. 
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Avdelningen för stöd till barn, unga och vuxna 
Författningssamlingen för publicering 
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 Sammanträdesdatum  

 2021-08-31  

Socialnämnden   

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

SN § 56 Dnr 2021/00042  

Entledigande och utnämnande av dataskyddsombud 

Beslut 

1. Socialnämnden entledigar Caroline Löf från uppdraget som dataskyddsombud 
för socialnämnden 2021-08-31. 

2. Socialnämnden utser Louise Lightowler, tillförordnad kanslichef på 
kommunstyrelsens kansli, till nytt dataskyddsombud för socialnämnden från 
och med 2021-09-01 och tillsvidare.  

Sammanfattning 
Enligt dataskyddsförordningen ska kommunen ha ett dataskyddsombud. 
Dataskyddsombudet ska bland annat kontrollera att personuppgifter behandlas på 
ett korrekt och lagligt sätt samt informera och ge råd om dataskyddsförordningen 
och angränsande regler. Dataskyddsombudet ska även fungera som en kontaktpunkt 
för tillsynsmyndigheten och för registrerade personer. 
Caroline Löf som tidigare var utsedd till dataskyddsombud för socialnämnden har 
bytt tjänst och är tjänstledig från och med 2021-09-01. Därmed behöver ett nytt 
dataskyddsombud utses och förvaltningen föreslår Louise Lightowler, tillförordnad 
kanslichef på Kommunstyrelsens kansli.  
  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse nr 34175, daterad 2021-08-20 
– Protokollsutdrag, SN 2019-10-02 § 46 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden godkänner förvaltningens förslag till beslut och 
finner att så sker. 
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Integritetsskyddsmyndigheten 
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 Sammanträdesdatum  

 2021-08-31  

Socialnämnden   

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

SN § 57 Dnr 2021/00002  

Ledamöters Jourveckor  

Beslut 

1. Socialnämnden tackar för rapportering.  

Sammanfattning 
Som stående punkt ska ledamot informera övriga ledamöter i nämnden samt 
ledande tjänstepersoner om något särskilt skett eller hänt under den egna 
jourveckan som kan vara av vikt att förmedla.  
Punkten utgick förra sammanträdet varför rapporteringen omfattar aktuella 
jourveckor för perioden 2021-05-10- 2021-08-29 
 
V 19 Ulf Winberg, inget att rapportera 
V 20 Farid Chibout, inget att rapportera  
V 21 Gunilla Gustavsson, en påringning att komma och skriva under handling på 
förvaltningen 
V 22 Roger von Walden, inget att rapportera  
V 23 Jessica Hoff, en påringning att komma och skriva under handling på 
förvaltningen 
V 24 Ulf Winberg, inget att rapportera 
V 25 Farid Chibout, påringning ungdom som behövdes placeras kortsiktigt  
V 26 Gunilla Gustavsson, påringning om ett skyddat boende  
V 27 Roger von Walden, påringning om handräckningsärende, samt tre 
individbeslut 
V 28 Jessica Hoff, en påringning Lotsen handräckning för placering  
v 29 Ulf Winberg en påringning och en assistens för hjälp (Lotsen) med 
handräckning för nytt boende 
V 30 Farid Chibout, inget att rapportera   
V 31 Gunilla Gustavsson, inget att rapportera 
V 32 Roger von Walden, inget att rapportera 
V 33 Jessica Hoff, kontaktad av jouren angående minderårig som behövde 
vandrarhem över natten 
v 34 Ulf Winberg, inget att rapportera 
 
 
 


