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Ulf Norlin (S) ersättare för Jennie Engstrand (S)
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Therese Åhlander, sekreterare
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Johanna Karlsson, tf verksamhetschef OFN
My Nilsson, ekonom
Gurli Frisk (KD)
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§ 92
Nytillkomna ärenden
Ordförande Jan Olof Forslund meddelar följande tillkommande ärende:
-

Tillfällig verksamhet på Åkerbohemmet i form av korttid.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

godkänna dagordningen med tillkommande ärende.

_____________________________

§ 93

Dnr 2018/12-700 SN

Information från socialchef

Justerandes sign

-

Sommaren har fungerat bra, trots att det varit tufft med värmeböljan,
främst för den personal som har arbetat. Inom verksamheten har det
kompletterats med AC-aggregat och så många fläktar som det gick att få
tag på.

-

Antalet visstidare ökade till ca 60 personer, under juli månad var det 985
timmar.

-

Ellinor Falkebo Nygren,SAS, socialt ansvarig samordnare, arbetar med
att upprätta en LexSarah-anmälan. Anmälan gäller att ett faxmeddelande
ifrån IFO inte gått iväg till Förvaltingsrätten.

-

Den 27 september är det en utbildningsdag på Ekerum för Individ- och
försörjningshandläggarna gällande hemmaplanslösningar. Anna Hasselbom Trofast, socialchef, föreslår att hela SN är med under förmiddagen.

-

Rekryteringsprocessen gällande enhetschef/MAR rehab avdelningen är
avslutad. Agneta Höglund Pettersson tillträder tjänsten 181115.

-

Revisorerna har gett ett uppdrag till PWC att utföra en revision, med fokus på ekonomi och uppföljning inom Individ- och familjeomsorgen och
omsorgen om funktionsnedsatta. Revisionen kommer att genomföras 1516 oktober.

-

På stödboendet finns 21 ensamkommande barn/ungdomar. Individ- och
familjeomsorgen ska använda befintliga lokaler och personal för öppenvårdsinsatser.

-

Leif Enhäll har börjat som beroendeterapeut på heltidstjänst som ersätter
ett tidigare avtal med konsult.
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-

Fryshuset har under sommaren avvecklat sin verksamhet i Borgholms
kommun. Förebyggande teamet kommer att flytta in i A-huset, fd Fryshusets lokaler.

-

Borgholms kommun är inbjuden till en ANDT-dialog i Kalmar 180830 som
anordnas av Regionförbundet.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

godkänna informationen och lägga till handlingarna.

_____________________________

§ 94

Dnr 2018/13-792 SN

Budgetuppföljning juni och juli 2018
För juli är avvikelsen -13,0 mkr mot budget. Större delen av underskottet härleds till individ- och familjeomsorgen samt omsorgen om funktionsnedsatta.
Över hälften av förvaltningens underskott härleds till Individ- och familjeomsorgen. Underskott består av konsultkostnader, kostnader för placeringar
samt försörjningsstöd. (åtgärd 5.1, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8)
30 procent av underskottet består av kostnader för omsorgen om funktionsnedsatta. Kostnaderna för verksamheten har under 2017 varit högre och tilläggsanslag erhölls under förra året för att täcka personalkostnader som
översteg budget. Inom gruppbostäderna har mer personalresurser använts
än budgeterat delvis på grund att verksamheten inte ställt om tillräckligt
snabbt efter ett förändrat behov i slutet på förra året. Två tillkommande placeringar skapar underskott för verksamheten samt ett avslagsbeslut från Försäkringskassan som inte inryms i budget. (åtgärd 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.8)
Resterande del av underskottet härleds främst till äldreomsorgen och Hälsooch sjukvården. Hög sjukfrånvaro och verksamheter som inte anpassats efter
behovet skapar underskott. (åtgärd 5.1, 5.5, 5.8)
Förutsatt att kostnadsutvecklingen fortsätter i samma takt samt att inga ytterligare åtgärder vidtas är prognosen för 2018 -18,7 mkr. I prognosen ingår
placeringskostnader som inte täcks inom budgeterad ram, högre kostnader
för försörjningsstöd samt högre kostnader för personal inom omsorgen om
funktionsnedsatta och äldreomsorgen.
Individ- och familjeomsorgen har under perioden förhindrat ett flertal placeringar inom missbruk och barn och familj vilket hade genererat i ytterligare
underskott.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Budget Redovisat

Avvikelse

Årsprognos

Total
70

Centralt

10 648

11 591

-943

-494

71

Bemanningsenheten

829

1 565

-736

-894

72

Hälso- och sjukvård

13 864

15 112

-1 248

-1 911

73

Särskilt boende

45 041

46 147

-1 106

-1 269

74

Hemtjänst o sociala verks.

42 112

43 501

-1 388

-1 356

75

Omsorgen om funktionsneds.

37 018

41 471

-4 453

-5 295

76

Individ- och familjeomsorg

16 614

25 557

-8 943

-10 525

78

Ensamkommande barn o unga

796

-5 008

5 804

3 000

79

Projekt

0

0

0

0

166 923

179 936

-13 013

-18 744

Summa

Åtgärder
5.1 Ökad chefstäthet ger förutsättningar till närvarande ledarskap med målet
att sänka medarbetarnas sjukfrånvaro. Genom sänkt sjukfrånvaro minskar
kostnader för sjuklön, fyllnadstid och övertid vilket ger en besparing i verksamheten.
- Vid årsskiftet har äldreomsorgen haft alla chefstjänster tillsatta och fr.o.m.
mitten av april har omsorgen om funktionsnedsatta också samtliga chefer på
plats. Effekterna som visas är minskad sjukfrånvaro och medarbetarundersökningen tyder på fler nöjda medarbetare. Framåt ska den ökade chefstätheten ge ytterligare minskad sjukfrånvaro och lägre kostnad för fyllnad och
övertid, trenden är att kostnaderna minskar jämfört med föregående år.
5.2 Ett arbete pågår för att hitta nya lokaler till daglig verksamhet och förhoppningen är att kunna samlokalisera fler dagliga verksamheter vilket kommer bli mer kostnadseffektivt. En projektgrupp inom daglig verksamhet är tillsatt.
- Fastighetsavdelningen arbetar med att i iordningställa lokalerna på Ekbacka
och inflytt planeras så snart som möjligt.
5.3 En projektgrupp är tillsatt och kommer börja arbeta med att ta fram en resursfördelningsmodell för gruppbostäder och servicebostäder inom omsorgen om funktionsnedsatta.
- Till hösten kommer pilotgrupperna att utvärderas enligt resursfördelningsmodellen. När samtliga chefer är på plats finns förutsättningar för att redan
nu arbeta aktivt med resursfördelning mellan verksamheterna.
5.4 Biståndshandläggarna tittar på möjligheten att kunna verkställa de beslut
som idag verkställs externt på hemmaplan.

Justerandes sign
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- Två placeringar har tagits hem till Borgholms kommun under våren.
5.5 Täta månadsuppföljningar gör enhetscheferna mer delaktiga och ökar deras samt medarbetarnas förståelse för ekonomi.
- Kostnadsmedvetenheten bland medarbetarna har ökat och kommer ge besparingar i verksamheterna.
5.6 Arbeta med hemmaplanslösningar i större utsträckning för att förhindra
ytterligare placeringar.
- I varje utredning ska det framgå vilka öppenvårdsinsatser som kan erbjudas
och prövas innan en extern placering blir aktuell.
- Omförhandling pågår av befintliga dygnskostnader för externa placeringar.
5.7 Minska kostnaderna för försörjningsstöd samt få ut fler individer i sysselsättning.
- Digitalisera ansökningar för försörjningsstöd.
- Arbeta än mer aktivt för att få ut individerna i sysselsättning.
- Förvaltningen träffar Torsås kommun för att ta del av goda exempel i samarbetet mellan försörjningsstöd och arbetsmarknadsavdelningen gällande
bl.a. extra tjänster, stödboende och behandling på hemmaplan.
- Tillsammans med Arbetsmarknadsavdelningen, Ölands gymnasium och Arbetsförmedlingen har ett utbildningsspår för vård och omsorg kommit igång
vilket på sikt kommer hjälpa dem som är långtidsberoende av försörjningsstöd ut på arbetsmarknaden, vilket i sin tur gör att fler blir självförsörjande.
Detta generar även anställningsbara framtida medarbetare.
5.8 Övergripande besparingsåtgärder genomförs.
- Satsningar på utbildning som generar effektiviseringar är det som prioriteras.
- Samtliga inköp ses över och inventering av förbrukningsmaterial genomförs.
- Omförhandling av samtliga systemkostnader är genomfört vilket innebär en
helårsbesparing om 130 tkr inklusive uppdatering till Lifecare handläggning.
My Nilsson, ekonom informerar att utbetalning har skett från Migrationsverket
vilket gör att prognosen för helåret kommer att förbättras med 1,8 mkr.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

Justerandes sign

godkänna budgetuppföljningen för juni och juli 2018 som visar -13,0
mkr och årsprognosen som visar -18,7 mkr.
Utdragsbestyrkande
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_____________________________

§ 95

Dnr 2018/81-705 SN

Avstämning kring ventilation och fläktar inom boenden och hemtjänst
Anna Hasselbom Trofast, socialchef, informerade om att alla enheter inom
äldreboendet har kompletterats med AC eller fläktar.
Fastighetsavdelningen har fått i uppdrag att undersöka olika former av solskydd.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

invänta fastighetsavdelningens information om vilken form av solskydd som är bäst och lägga ärendet till handlingarna.

_____________________________

§ 96

Dnr 2018/38-750 SN

Information; Omfördelning av stadsbidrag för att stärka insatserna för
barn och unga med psykiskt ohälsa
Omfördelning av medel som inte rekvirerades
Borgholms kommun har rekvirerat medel för 2018 för att stärka insatserna för
barn och unga med psykisk ohälsa. Kommunen har möjlighet att ta del av
medel som inte rekvirerats. Socialstyrelsen har nu omfördelat medlen och
betalat ut 60 174 kronor till Borgholms kommun.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

godkänna informationen och lägga till handlingarna

_____________________________

§ 97

Dnr 2018/39-750 SN

Information; Omfördelning av stimulansmedel för att stärka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården.
Omfördelning av medel som inte rekvirerades.
Justerandes sign
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Borgholms kommun har rekvirerat medel för 2018 för att stärka bemanningen
inom den sociala barn- och ungdomsvården. Kommunen har möjlighet att ta
del av medel som inte rekvirerades. Socialstyrelsen har nu omfördelat medlen och betalat ut 36 099 kronor.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

godkänna informationen och lägga till handlingarna.

_____________________________

§ 98

Dnr 2018/5-750 SN

Information; Omfördelning av medel, våld i nära relationer.
Omfördelning av medel som inte rekvirerades.
Borgholms kommun har rekvirerat utvecklingsmedel för 2018 för arbete mot
våld i nära relationer. Kommunen har möjlighet att ta del av medel som inte
rekvirerades. Socialstyrelsen har nu omfördelat medlen och betalat ut 12 495
kronor.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

godkänna informationen och lägga till handlingarna.

_____________________________

§ 99

Dnr 2018/82-701 SN

Information om beviljade §37 medel från Länsstyrelsen
Borgholms kommun och arbetsmarknadsavdelningen har tillsammans med
Svenska kyrkan ansökt om § 37 medel hos Länsstyrelsen och beviljats
639 000 kr för insatsen ” Språk och jämställdhet – vägen till inkludering i
samhället”. Representanter från socialförvaltningen ingår även i styrgruppen
då även delar av projektet riktar sig till ensamkommande.
Insatsen innehåller en del där ensamkommande unga som återförenats med
sina föräldrar ges stöd i studier och samhällsvägledning samt stöd till föräldrar där familjeåterförening har skett. Insatsen innehåller bland annat läxläsningscafé, mentorskap och samtalsgrupper. Insatsen pågår under perioden
1 augusti till den 31 december 2019.

Justerandes sign
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Beslut
Socialnämndens beslutar
att

godkänna informationen och lägga till handlingarna.

_____________________________

§ 100

Dnr 2018/73-700 SN

Inbjudan att söka stimulansmedel för välfärdsteknik
Anna Hasselbom Trofast, socialchef, informerade om behovet av att revidera
stimulansmedel för välfärdsteknik.
Ärendet
De särskilda boendena på Ekbacka 5/6 har kommunens äldsta trygghetslarm. I socialförvaltningens investeringsbudget finns det under 2018 avsatta
medel för att ersätta analoga trygghetslarm till digitala trygghetslarm på Ekbacka 5/6. Digitala trygghetslarm kräver dock trådlöst nätverk. Trådlösa nätverk på äldreboende och LSS skulle idag ge våra boende större möjligheter
att kommunicera och konsumera moderna digitala tjänster. Dagens samhälle
har blivit mer beroende av snabb och stabil IT-kommunikation. I framtiden är
det en förutsättning för att vi ska kunna införa fler digitala tjänster.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-02-06 att söka EU-medel
för wifi till kommunala äldreboenden. I tjänsteskrivelsen till beslut uppskattades kostnader utifrån de planskisser som fastighetsavdelningen haft tillgång
till för att beräkna ungefärligt behov och placering av accesspunkter. Ansökan kunde inte genomföras enligt beslut, ny möjlighet till ansökan kommer
ges till hösten 2018. Eventuell ansökan till hösten kan då omfatta resterande
planerade verksamhetslokaler men även andra lokaler där kommunen är fastighetsägare.
Regeringen aviserade i sin vårbudget 350 miljoner kronor för att göra det
möjligt för kommunerna att öka investeringstakten och användningen av välfärdsteknik i verksamheter inom kommunal hälso- och sjukvård och social
omsorg. Stimulansmedlen kan användas dels för investeringar i välfärdsteknik, dels för investeringar i sådant som ökar förutsättningarna för att implementera välfärdsteknik i verksamheterna, som t.ex. att installera wi-fi i särskilda boenden eller investera i kunskap om informationssäkerhet och välfärdsbredband. För Borgholms kommun medför det ett stimulansmedel på
696 tkr.
Utifrån tidigare diskussioner så finns det avsatta medel i årets investeringsbudget avseende ”bredbandsstrategi” med 1 miljon kronor för att stödja
kommunens bredbandsutbyggnad. Stimulansmedel tillsammans med avsatta
investeringsmedel ger möjlighet att förebygga framtida behov och utveckling
av verksamheten. Förslaget grundar sig på av kommunfullmäktige beslutad
Justerandes sign
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digitaliseringsstrategi samt tar hänsyn till regionala, nationella och internationella mål. Förslaget innebär att utbyggnad av trådlöst nätverk på Åkerbohemmet och Ekbacka finansieras inom ram för avsatta medel för bredbandsstrategi för att möjliggöra utbyte av analoga trygghetslarm. Regeringens beslutade stimulansmedel används förebyggande genom utbyggnad av trådlöst
nätverk inom resterande av kommunens verksamhetslokaler. Aktuella lokaler
är Strömgården, Soldalen och Åkerhagsvägen. Prioritering sker av lokaler
där kommunen är fastighetsägare.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

rekvirera statliga stimulansmedel för utbyggnad av trådlöst nätverk i
fastigheterna Soldalen, Strömgården och Åkerhagsvägen.
Förutsatt att kommunstyrelsen beslutar att använda ”bredbandsbudget” till utbyggnad i Åkerbohemmet och Ekbacka. Om kommunstyrelsen inte beslutar att använda ”bredbandsbudget” behöver socialnämnden göra en omprioritering av de rekvirerade stimulansmedlen.

_____________________________

§ 101

Dnr 2018/85-700 SN

LMA ersättning till vissa vuxna som kom som ensamkommande och
söker uppehållstillstånd då de drabbats av lång handläggningstid.
Det är ca 9200 ensamkommande barn som kan omfattas av den nya tillfälliga
lagen. Av dessa har ca 30 % fått avslag på sin asylansökan och ett beslut om
utvisning som har vunnit laga kraft. Dessa är inte längre berättigade LMA och
boenden från Migrationsverket. Resterande är kvar i asylprocessen och omfattas fortfarande av LMA, och kan få boende inom Migrationsverkets regi.
Till de som inte längre tillhör asylprocessen men som väntar på beslut enligt
den nya tillfälliga lagen så hänvisar Migrationsverket till kommunerna för att
få ersättning enligt LMA, lagen om mottagande av asylsökande.
De måste uppfylla vissa kriterier för att få tillhöra den nya tillfälliga lagen,
bland annat uppvisa att de har till avsikt att studera på gymnasieskola, Komvux, särvux eller annan sammanhållen yrkesutbildning till hösten 2018.
När de ansöker enligt den nya tillfälliga lagen måste beslutet att avvisning –
eller - utvisningsbeslutet inhiberats (stoppats) och de är så kallade ”tillståndssökande”. Dessa hamnar i ett glapp utan ersättning från migrationsverket och utan kanske utan annan inkomst innan de eventuellt börjar på
gymnasiet och kan erhålla CSN. Kommunerna kan då ge bistånd enligt LMA
och därefter återsöka dessa kostnader hos migrationsverket.
Beslut

Justerandes sign
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Socialnämnden beslutar
att

handlägga LMA enligt rekommendationer från SKL dvs med max 71
kr per dag för de så kallade ”tillståndssökande” som är berättigade
LMA men inte från Migrationsverket enligt särskilda skäl enligt ny lag.

_____________________________

§ 102

Dnr 2018/86-700

Extra äskning för effektivisering av försörjningsstöd med e-tjänst
Försörjningsstöd har under perioden jan-juli kostat 3,97 Milj kronor. Verksamheten har i jämförelse med förra året samma period, haft högre utgifter
trots något lägre antal familjer/hushåll. Sedan statisk har börjat räknas av antal individer så ser verksamheten att individantalen är höga och att det är
stora familjer. Vidare blir det högre kostander då familjerna är berättigade
större ekonomiskt bistånd då deras eventuella egna inkomster är små samt
att det är relativt dyra hyror i Borgholms kommun.
Verksamheten har under juni och juli haft en topp av antal individer som har
fått bistånd, 191 personer inklusive 72 barn i juni månad och 165 personer
inklusive 67 barn i juli månad. Antal familjer är 102 för juni och 84 för juli.
Även 2017 låg utgifterna långt över budget för försörjningsstöd.
Inflödet av nya ärenden:
Nyanländ som har varit i Sverige i två år och har uppehållstillstånd lämnar
”Etableringen”, det vill säga den period de får ersättning av arbetsförmedlingen för att delta i aktiviteter som för dem närmare arbetsmarkanden. Det kan
vara SFI, svenska för invandrare, språkpraktik, praktik och nystartsjobb etcetera. Flertalet hinner inte etablera sig på arbetsmarknaden då två år är en relativt kort period för att hinna bli självförsörjande.
Prognosen inför 2018 var att 35 hushåll/familjer, (51 vuxna och 52 barn) kan
komma att behöva ekonomist bistånd, försörjningsstöd, för att klara sig efter
etableringen är slut. Fram till juli månad har 10 hushåll, (28 individer varav 14
är barn) fått ekonomist bistånd efter att etableringen tagit slut.
Prognosen för hösten 2018 är att det kan blir ytterligare kompletterande försörjningsstöd då de flesta ingår i jobb och utvecklingsgarantin genom Arbetsförmedlingen och erhåller en mindre ersättning för detta. Dessa 11 hushåll är
19 vuxna och 30 barn.
Målet för verksamheten är att så skyndsamt som möjligt få individerna att bli
självförsörjande. Flertalet behöver någon form av insatser som i första läget
gör att de komma närmare arbetsmarknaden för att sedan på sikt bli självförsörjande. Verksamheten behöver arbeta aktivt och nära Arbetsmarknadsavdelningen och integrationsenheten för att göra detta tillsammans. Vidare be-
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hövs Arbetsförmedling, företag i kommunen, andra enheter inom Borgholms
kommun, Ölandsgymnasiet med utbildningar, med flera, att alla tillsammans
kan samverka och bidra till att de som står utanför arbetsmarknaden får en
chans att komma in. Till exempel med Resursjobb och Extratjänster där det
krävs att en arbetsplats tar emot dem och att det finns en handledare. Försörjningsstödsenheten klarar det inte själva. Vidare är några aktuella klienter
pensionärer och ett flertal sjukskrivna vilket förhindrar en aktiv insats mot arbetsmarknaden.
Arbetsbelastningen är och blir även tyngre för de som jobbar inom Försörjningsstöd. Att avlasta dem med elektroniska ansökningsförfarande via elegitimation skulle underlätta för handläggarna och de kan ägna mer tid till
handlingsplaner med insatser till klienter för att komma ut på arbetsmarknaden och blir självförsörjande. Ett nytt ärende att handlägga är ca 4 h arbetstid, kallelse, möte, ta in dokument, utreda och meddela beslut. Dessa 4 h
kan då läggas på att aktivt leta företag eller en verksamhet som kan ta emot
personen på till exempel praktik eller resursjobb. För kommunen betyder det
att om verksamheten får en familj att bli självförsörjande är det ca 20 000
kr/månad. På ett år blir det 240 000 kr.
Kostnaden för att köpa in tjänsten samt implementering är:
Tjänsten består av 3 moduler
Modul

Licensavgift kr
(engångsavgift)

Hyresavgift kr
per månad

Medborgartjänst Ekonomiskt bistånd 34 000
Ansökan

4000

Lifecare Meddelande IFO

25 000

600

Infoga dokument inkl PDF till PDF/A

32 000

900

För att införa dessa 3 moduler till kommer det också engångs summa för införandekostnad på 25 000kr.
Beslutsunderlag
Underlag har inhämtats från Arbetsmarknadsavdelningen och enheten för
Vuxen och försörjningsstöd.
Konsekvensanalys
Om verksamheten inte effektiviseras och få loss resurser att arbeta än mer
aktivt med insatser mot arbetsmarknaden kommer troligen antalet försörjningsstödstagare att öka och det blir inte lika många som avslutas och blir
självförsörjande.
Beslut
Socialnämnden beslutar
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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äska 116 tkr till budgeten för 2019 för köp av licenser för att effektivisera försörjningsstöd med e-tjänst samt ytterligare 60 tkr per år för hyresavgifter.

_____________________________

§ 103

Dnr 2018/92-730 SN

Tillfällig verksamhet på Åkerbohemmet i form av korttid.
Ärende/bedömning
Det har under en längre tid varit ett stort tryck på korttidsplatser. Idag har vi
två brukare som har beviljat korttidsboende som är kvar på sjukhuset i Kalmar då vi inte kan verkställa besluten. Det är 11 demenssjuka som väntar på
särskilt boende, där några är på korttidsboende och resterande befinner sig i
ordinärt boende och situationen innebär svårigheter då förvaltningen inte kan
säkerställa att ge god och säker vård och omsorg inom lagstadgad tidsram.
Detta gör att planering har påbörjats för att öppna Gläntan i Löttorp som tillfällig korttidsavdelning. Gläntan har 4 stora rum som kan delas av till dubbelrum om det behövs. Lisa Petersson kommer att vara enhetschef för Gläntan
och personal kommer att lösas genom samverkan med Lunden och hemtjänsten i norr.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

tillfälligt öppna en korttidsverksamhet på Åkerbohemmet, Gläntan
som ligger intill Lunden med planerad start 180917.

att

bedömning om behov av korttidsverksamheten kvarstår görs fortlöpande.

_____________________________

§ 104

Dnr 2018/78-705 SN

Yttrande i mål 3084-18, laglighetsprövning enligt kommunallagen
Inkommit från Förvaltningsrätten möjlighet att yttra sig över inkomna handlingar i målet.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att
Justerandes sign

ge Jan Olof Forslund, ordförande och Therese Åhlander, enhetschef
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administrationen uppdraget att svara Förvaltningsrätten på inkomna
handlingar i mål 3084-18 senast 180907.
_____________________________

§ 105

Dnr 2018/77-705 SN

Yttrande i mål 3093-18, laglighetsprövning enligt kommunallagen
Inkommit från Förvaltningsrätten möjlighet att yttra sig över inkomna handlingar i målet.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

ge Jan Olof Forslund, ordförande och Therese Åhlander, enhetschef
administrationen uppdraget att svara Förvaltningsrätten på inkomna
handlingar i mål 3093-18 senast 180907.

_____________________________

§ 106
Redovisning av delegationsärenden samt informationsärenden.
1. Delegationsbeslut VoO, Dnr 2018/32-730 SN
2. Delegationsbeslut IFO, Dnr 2018/33-750 SN
3. Kvartalsrapport till IVO, ej verkställda beslut inom OFN, Dnr 2018/54-730
SN
4. Kvartalsrapport till IVO, ej verkställda beslut IFO, Dnr 2018/53-750 SN
5. Kvartalsrapport till IVO, ej verkställda beslut ÄO, Dnr 2018/91-730 SN
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

godkänna redovisningen av delegationsbesluten.

_____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

