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PROTOKOLL
Socialnämnden
2017-09-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§155

Mål 2018 - Muntlig information

Ärendet
Utvecklingsstrateg Gustav Engblom presenterar nuvarande utarbetat förslag till mål för 
2018 som förvaltningen tillsammans med nämndens presidium gjort. Diskussion förs vid 
sammanträdet och förvaltningen tar med sig ledamöternas förslag och vidare diskussioner 
kommer att föras mellan presidiet och förvaltning. Beslut om Mål 2018 ska tas på 
socialnämndens sammanträde den 25 oktober 2017.

Beslut
Socialnämnden noterar informationen och lägger det till handlingarna.
_____________
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PROTOKOLL
Socialnämnden
2017-09-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 156

Förvaltningsinformation 
SN 2017.0010

Ärendet
Socialchef Agneta Hugander informerar nämnden att ett föreläggande inkommit från 
Räddningstjänsten gällande en servicebostad, anledningen är otillräckligt brandskydd på 
ett boende. Kravet från Räddningstjänsten är att åtgärda bristerna eller hitta nytt boende 
och förvaltningen har fått en tidsfrist.
Vidare informerar Agneta om arbetet med kvalitetsledningssytem i förvaltningen som 
pågår och ska tydliggöra alla processer från beslut på olika nivåer ner till alla 
medarbetare i organisationen.
Nya betalningsansvarslagen träder i kraft vid årsskiftet. Förvaltningen har arbetat fram en 
handlingsplan för det interna arbetet.
Kommunen har påbörjat arbetet med projekt "Rätt Kompetens" som innebär att en 
kartläggning ska göras för de olika proffessioner som finns i förvaltningen och vilka 
arbetsuppgifter de utför. Därefter kommer en översyn göras där syftet främst är att se ifall 
en del arbetsuppgifter kan utföras av någon annan yrkesgrupp. På detta sätt kan utbildad 
personal frigöras och utföra arbetsuppgifter som de är utbildade för.
På IFO/LSS avdelningen har arbetet med ett sammanhållet stöd i vardagslivet påbörjats. 
Syftet är en öppenvårdsenhet sam arbetar med evidensbaserade metoder mot alla 
målgrupper inom avdelningen IFO/FO.
Ordförande Hans-Bertil Sinclair informerar nämnden om inkommen namninsamling 
170926 gällande protester att lägga ner sångstunderna med Bernhard och Eva.

Beslut
Socialnämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna.
________________
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PROTOKOLL
Socialnämnden
2017-09-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 157

Delårsrapport 2017-08-31 
SN 2017.0675

Ärendet
Fram till och med sista augusti 2017 har Socialtjänsten ett ackumulerat underskott på -3 
358 tkr med en prognos på -6 300 tkr för helåret. Underskottet kan framför allt härledas 
till Socialnämndens kostnader för sin hemtjänstverksamhet, externa placeringar av barn 
och unga i familjehem samt institutionsplaceringar. Hög sjukfrånvaro inom stora delar av 
Socialnämndens verksamheter utgör också en av orsakerna till delårets utfall per sista 
augusti.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse "Delårsrapport 2017-08-31" Dnr SN.2017.0675-1.042
Bilaga SN §157/17 Delårsrapport per 2017-08-31 Dnr SN.2017.0675-2.042

Beslut
Socialnämnden godkänner delårsrapporten och lägger den till handlingarna samt
Att nämnden med tillfredställelse ser förvaltningens arbete mot ett positivt resultat och 
uppdrar åt förvaltningen att på lämpligt sätt vidarebefordra sin positiva syn till all 
personal.

_________________
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Datum
2017-09-20
Diarienummer
SN.2017.0671-2.780

Halvårssammanställning av patientsäkerhetsberättelsen samt 
nyckeltal kopplade till det nya sjukvårdsavtalet

Sedan 1 september 2016 finns det ett nytt sjukvårdsavatal mellan regionen och kommunerna i 
Skåne. Avtalet förväntas vara fullt utvecklat 2020. Syftet med avtalet är att säkra ett gott och 
jämlikt omhändertagande för de personer som har störst behov av hälso- och sjukvårdsinsatser 
från både Region Skåne och kommunen och därigenom bidra till ökad trygghet. Målgruppen 
för utvecklingsdelen av avtalet är mest sjuka äldre med behov av kommunal hemsjukvård, det 
vill säga de personer som har omfattande varaktiga eller temporära nedsättningar i sitt 
funktionstillstånd till följd av skada, sjukdom eller åldrande samt personer med hög risk att 
utveckla sådana allvarliga funktionsnedsättningar.

Målgruppen mest sjuka äldre definieras utifrån följande inklusionskriterier, varav minst fyra 
måste vara uppfyllda för att patienten ska vara aktuell för vårdformen:

• tre eller fler kroniska diagnoser

• inlagd på sjukhus tre gånger eller mer de senaste tolv månaderna

• sex stående mediciner eller fler (exkl. ögondroppar, salvor etc.)

• klarar inte den personliga omvårdnaden

• 75 år eller äldre

• erhåller hemsjukvård

För att följa antalet patienter som faller inom kriterierna har sjuksköterskorna fyllt i ett 
frågeformulär, som utgår ifrån inklussionkriterierna. Samordnad individuell plan (SIP) 
kommer att ingå som en obligatorisk del och finns därför med i bedömningen. SIP:en ska inte 
vara äldre än 6 månader. Likaså är bedömningen kompletterad med läkemedelsgenomgångar 
som också är en viktig faktor för att kvalitetssäkra vården för brukaren. 

De mest sjuka äldre som uppfyller kriterierna ska erbjudas utökat läkarstöd och under våren 
2017 har arbetet med att implementera läkarstödet påbörjats.

Bedömningarna är gjorda under maj-juni 2017 på de vårdtagare som har en aktiv hälso- och 
sjukvårdsjournal. För att kunna följa utvecklingen av de patienter som uppfyller de uppställda 
kriterierna finns även siffror från hösten 2016 med. Tyvärr är det endast siffror som berör de 
som redan är inskrivna i hemsjukvården. Därmed exkluderas de patienter som är temporära.

Sammanfattning av resultatet: 

- Andel mest sjuka äldre inom hemsjukvården har minskat från 63 % till 54 %. Däremot har 
brukarnas genomsnittsålder ökat och deras sjukdomsbild har komplicerats. I höstas klarade 66 
% av patienterna inte sin personliga hygien. Under våren har siffran stigit till 85 %. De största 
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sip:en


hemsjukvårdsområden är Hemsjukvård Öst och Ljungbyhed och det är även här vi ser den 
största andelen av ”mest sjuka äldre”. Inom hemsjukvårdsområdena Centrum och Väst finns 
det istället mer behov av psykiatrisk vård inom hemsjukvård. 

Antalet patienter som lagts in på sjukhus tre gånger eller fler gånger de senaste tolv 
månaderna är lågt och det är ingen större skillnad mellan patienter på vård- och 
omsorgsboende och de som befinner sig i ordinärt boende. Siffran var hösten 2016: 15 % av 
alla patienter som ingår i ”mest sjuka äldre” våren 2017 har siffran sjunkit till 13 %. Utifrån 
avvikelser och samverkan kan olika orsaker till siffran identifieras. Redan i dag lägger 
legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal mycket tid för att samverka med andra vårdgivare i 
frågor som rör vårdtagaren och en förhoppning är att tiden för samverkan skulle kunna 
effektiviseras om SIP genomfördes i större utsträckning. 

Antalet SIP:ar som inte är äldre än sex månader bör vara 100 % men snittet är fortfarande 
mycket lågt och ligger på 6 %. Detta är dock en liten ökning i förhållande till hösten 2016 då 
siffran var 3 %. SIP:ar har genomförts för patienter båda i ordinärt boende samt vård- och 
omsorgsboende. SIP ska vara ett verktyg för att kvalitetssäkra ansvarsfördelning samt 
behandlings- och livskvalitetsmål. SIP bör också kunna minska antalet undvikbara 
sjukhusinläggningar. Vi har under 2016 fått en rutin kring SIP, och det är ett nytt sätt att 
samverka på som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal samt våra samverkanspartners ska 
lära sig att använda som en del i att säkerställa säker och jämlik vård. Sakta men säkert börjar 
vårdcentralerna samverka kring SIP, framför allt i samband med inskrivning till det ökade 
läkarstödet, där 8 patienter nu är inskrivna.

Antalet patienter med sex eller fler ordinerade läkemedel har ökat till 93 % - i höstas hade 76 
% polyfarmaci. Läkemedelsgenomgångar är en viktig aktivitet för att minska onödiga 
läkemedel, säkra läkemedelsbehandling, minska biverkningar mm. Många av 
sjukhusinläggningarna är oftast relaterade till läkemedelsbiverkningar enligt nationella 
studier. 

Andel läkemedelsgenomgångar har ökat till 35 % och det är främst inom vård- och 
omsorgsboenden där genomgångar görs, men även hemsjukvård Öst har kommit igång med 
genomgångarna. Snittet är dock fortfarande lågt och kan förbättras. Även här pågår 
regelbunden samverkan med vårdcentralerna i Klippans kommun där andelen följs och 
utvecklingsinsatser diskuteras. 

8 (20)



PROTOKOLL
Socialnämnden
2017-09-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 158

Förlängning färdtjänst- och riksfärdtjänst 
SN 2016.0059

Ärendet
I januari 2016 undertecknades efter upphandling kontrakt mellan Klippans kommun och 
Taxi Ängelholm avseende färdtjänst respektive riksfärdtjänst. Kontraktstiden var 2016-
02-01—2018-01-31 med möjlighet till förlängning om upp till ytterligare 24 månader.

Samarbetet mellan Klippans kommun och Taxi Ängelholm har fungerat mycket väl under 
den gångna avtalsperioden. Brukarnöjdheten har också varit mycket hög.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse "Förlängd färdtjänst- och riksfärdtjänst" SN.2016.0059-5.775
Avtal kontrakt färdtjänst 2016-2018 SN.2016.0059-3.775
Avtal kontrakt riksfärdtjänst 2016-2018 SN.2016.0059-4.775

Beslut
Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att förlänga avtalen med Taxi Ängelholm 
avseende färdtjänst och riksfärdtjänst till och med 2020-01-31.
______________________
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PROTOKOLL
Socialnämnden
2017-09-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 159

Halvårssammanställning av patientsäkerhetsberättelsen samt 
nyckeltal kring det nya sjukvårdsavtalet 
SN 2017.0671

Ärendet
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Susanne Sorman redovisar den statistik som 
ligger till grund för sammanställningen som sänts med kallelsen.
I enlighet med rutinen för patientsäkerhetsberättelsen överlämnar förvaltningen en 
havlårssammanställning till nämnden för information. Resterande arbete under året med 
att tillförsäkra förvaltningens brukare god och säker vård kommer att överlämnas i början 
på nästa år i en samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse "Halvårssammanställning av patientsäkerhetsberättelsen samt nyckeltal 
kring det nya sjukvårdsavtalet" Dnr SN.2017.0641-1.780
Bilaga SN §159/17 Halvårssammanställning av patientsäkerhetsberättelsen samt 
nyckeltal kring det nya sjukvårdsavtalet Dnr SN.2017.0641-2.780

Beslut
Socialnämnden godkänner förvaltningens halvårssammanställning av 
patientsäkerhetsberättelsen och lägger den till handlingarna.
__________________
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Datum
2017-09-20
Diarienummer
SN.2017.0671-2.780

Halvårssammanställning av patientsäkerhetsberättelsen samt 
nyckeltal kopplade till det nya sjukvårdsavtalet

Sedan 1 september 2016 finns det ett nytt sjukvårdsavatal mellan regionen och kommunerna i 
Skåne. Avtalet förväntas vara fullt utvecklat 2020. Syftet med avtalet är att säkra ett gott och 
jämlikt omhändertagande för de personer som har störst behov av hälso- och sjukvårdsinsatser 
från både Region Skåne och kommunen och därigenom bidra till ökad trygghet. Målgruppen 
för utvecklingsdelen av avtalet är mest sjuka äldre med behov av kommunal hemsjukvård, det 
vill säga de personer som har omfattande varaktiga eller temporära nedsättningar i sitt 
funktionstillstånd till följd av skada, sjukdom eller åldrande samt personer med hög risk att 
utveckla sådana allvarliga funktionsnedsättningar.

Målgruppen mest sjuka äldre definieras utifrån följande inklusionskriterier, varav minst fyra 
måste vara uppfyllda för att patienten ska vara aktuell för vårdformen:

• tre eller fler kroniska diagnoser

• inlagd på sjukhus tre gånger eller mer de senaste tolv månaderna

• sex stående mediciner eller fler (exkl. ögondroppar, salvor etc.)

• klarar inte den personliga omvårdnaden

• 75 år eller äldre

• erhåller hemsjukvård

För att följa antalet patienter som faller inom kriterierna har sjuksköterskorna fyllt i ett 
frågeformulär, som utgår ifrån inklussionkriterierna. Samordnad individuell plan (SIP) 
kommer att ingå som en obligatorisk del och finns därför med i bedömningen. SIP:en ska inte 
vara äldre än 6 månader. Likaså är bedömningen kompletterad med läkemedelsgenomgångar 
som också är en viktig faktor för att kvalitetssäkra vården för brukaren. 

De mest sjuka äldre som uppfyller kriterierna ska erbjudas utökat läkarstöd och under våren 
2017 har arbetet med att implementera läkarstödet påbörjats.

Bedömningarna är gjorda under maj-juni 2017 på de vårdtagare som har en aktiv hälso- och 
sjukvårdsjournal. För att kunna följa utvecklingen av de patienter som uppfyller de uppställda 
kriterierna finns även siffror från hösten 2016 med. Tyvärr är det endast siffror som berör de 
som redan är inskrivna i hemsjukvården. Därmed exkluderas de patienter som är temporära.

Sammanfattning av resultatet: 

- Andel mest sjuka äldre inom hemsjukvården har minskat från 63 % till 54 %. Däremot har 
brukarnas genomsnittsålder ökat och deras sjukdomsbild har komplicerats. I höstas klarade 66 
% av patienterna inte sin personliga hygien. Under våren har siffran stigit till 85 %. De största 

11 (20)

sip:en


hemsjukvårdsområden är Hemsjukvård Öst och Ljungbyhed och det är även här vi ser den 
största andelen av ”mest sjuka äldre”. Inom hemsjukvårdsområdena Centrum och Väst finns 
det istället mer behov av psykiatrisk vård inom hemsjukvård. 

Antalet patienter som lagts in på sjukhus tre gånger eller fler gånger de senaste tolv 
månaderna är lågt och det är ingen större skillnad mellan patienter på vård- och 
omsorgsboende och de som befinner sig i ordinärt boende. Siffran var hösten 2016: 15 % av 
alla patienter som ingår i ”mest sjuka äldre” våren 2017 har siffran sjunkit till 13 %. Utifrån 
avvikelser och samverkan kan olika orsaker till siffran identifieras. Redan i dag lägger 
legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal mycket tid för att samverka med andra vårdgivare i 
frågor som rör vårdtagaren och en förhoppning är att tiden för samverkan skulle kunna 
effektiviseras om SIP genomfördes i större utsträckning. 

Antalet SIP:ar som inte är äldre än sex månader bör vara 100 % men snittet är fortfarande 
mycket lågt och ligger på 6 %. Detta är dock en liten ökning i förhållande till hösten 2016 då 
siffran var 3 %. SIP:ar har genomförts för patienter båda i ordinärt boende samt vård- och 
omsorgsboende. SIP ska vara ett verktyg för att kvalitetssäkra ansvarsfördelning samt 
behandlings- och livskvalitetsmål. SIP bör också kunna minska antalet undvikbara 
sjukhusinläggningar. Vi har under 2016 fått en rutin kring SIP, och det är ett nytt sätt att 
samverka på som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal samt våra samverkanspartners ska 
lära sig att använda som en del i att säkerställa säker och jämlik vård. Sakta men säkert börjar 
vårdcentralerna samverka kring SIP, framför allt i samband med inskrivning till det ökade 
läkarstödet, där 8 patienter nu är inskrivna.

Antalet patienter med sex eller fler ordinerade läkemedel har ökat till 93 % - i höstas hade 76 
% polyfarmaci. Läkemedelsgenomgångar är en viktig aktivitet för att minska onödiga 
läkemedel, säkra läkemedelsbehandling, minska biverkningar mm. Många av 
sjukhusinläggningarna är oftast relaterade till läkemedelsbiverkningar enligt nationella 
studier. 

Andel läkemedelsgenomgångar har ökat till 35 % och det är främst inom vård- och 
omsorgsboenden där genomgångar görs, men även hemsjukvård Öst har kommit igång med 
genomgångarna. Snittet är dock fortfarande lågt och kan förbättras. Även här pågår 
regelbunden samverkan med vårdcentralerna i Klippans kommun där andelen följs och 
utvecklingsinsatser diskuteras. 
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PROTOKOLL
Socialnämnden
2017-09-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 160

Sammanställning ansökningar föreningsbidrag avseende 2017 
SN 2017.0673

Ärendet
Enligt bifogad sammanställning redovisas ansökningar avseende föreningsanslag.
Årets budget 2017                                                                                 
Förslag föreningsbidrag för2017                                               110 339 kronor
Skyddsjouren Ängelholm                                                          - 15.000 kronor
Helsingborgs Kvinnojour                                                          -  15.000 kronor
BRIS                                                                                          - 17.740 kronor
Brottsofferjouren                                                                         - 62.599kronor
Förslag till föreningsbidrag                                                   110 339 kronor
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse "sammanställning ansökningar föreningsbidrag avseende 2017. Dnr 
SN.2017.0673-1.048
Sammanställning över ansökningar om föreningsbidrag. Dnr SN.2017.0673-2.048

Beslut
Socialnämnden återremitterar ärendet för förtydligande till nästkommande nämnd.
______________
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PROTOKOLL
Socialnämnden
2017-09-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 161

Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål 
SN 2017.0641

Ärendet
Synpunkter och klagomål från den enskilde och/eller dennes närstående är en viktig 
informationskälla för att åtgärda brister och för att identifiera områden som behöver 
förbättras i förvaltningens verksamhet. Socialnämnden reviderade 2012-02-07 § 25 
riktlinjen för hantering av synpunkter och klagomål. Förvaltningen arbetar utifrån en 
rutin för klagomåls och synpunktshantering SN.2015.0592.750 som senast reviderades 
151116.
Totalt har det under första halvåret 2017 inkommit 16 synpunkter från olika personer till 
socialförvaltningen. 11 av synpunkterna gäller Äldreomsorgen, framförallt inom 
hemtjänst. Under perioden har det inkommit 5 synpunkter/klagomål gällande IFO/LSS. 
Inga synpunkter har lämnats in via e-tjänst på hemsidan. Tiden för återkoppling till den 
klagande varierar. Som längst har ärendet hanterats i 30 dagar, och som kortast har det 
avslutats samma dag. 11 av synpunkterna har hanterats inom en vecka.
Innehållet i de synpunkter och klagomål som är inlämnade finns sammanställt i Bilaga 1.
Sammanfattningsvis konstateras att arbetet med att utveckla hanteringen av inkomna 
synpunkter och klagomål måste fortsätta och större fokus läggas på personal och chefer 
för att få ut informationen om möjligheten till att lämna sina synpunkter och klagomål.
Fortfarande finns brister när det gäller registrering av vidtagna åtgärder. Vad som är en 
lämplig åtgärd kan variera stort beroende på synpunktens/klagomålets art, men det är 
viktigt att återkoppling sker till den klagande.
En stor utmaning är att fortsätta sprida informationen om möjligheten att lämna 
synpunkt/klagomål direkt via e-tjänsten på kommunens hemsida. Detta innebär 
ytterligare en kanal för våra brukare/klienter, som skulle kunna passa personer som av 
någon anledning inte har nära till hands att lämna klagomål/synpunkt via de traditionella 
vägarna.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse "Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål" SN.2017.0641-
1.108
Bilaga 1 SN.2017.0641-2.108

Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.
________________
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PROTOKOLL
Socialnämnden
2017-09-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 162

Rapport "Ej verkställda beslut", 2:a kvartalet 2017 
SN 2017.0645

Ärendet
Information om ej verkställda beslut som rapporterats till Inspektionen för vård och 
omsorg under årets andra kvartal. Under perioden 161001-161231 har följande ej 
verkställda beslut rapporterats till Inspektionen för vård och omsorg.

Ärende Beslut/verkställt, 
avslutat Skäl till fördröjning

Boende med särskild service 
LSS 160120/170612 Personen har stått i kö

Boende med särskild service 
LSS 160613/170531 Insatsen avslutad på den 

enskildes egen begäran
Boende med särskild service 
LSS 160704/ Personen står i kö

Boende med särskild service 
LSS 170309/ Personen står i kö

Boende med särskild service 
LSS 161121/ Personen står i kö

Daglig verksamhet 161004/170406 Insatsen avslutad på den 
enskildes egen begäran

Daglig verksamhet 161206/ Har tackat nej till erbjuden 
plats

Ledsagarservice LSS 161220/170412 Har ej funnits lämplig 
uppdragstagare

Vårdboende 170118/170525 Har önskat ett visst boende

Vårdboende 161201/ Har tackat nej till erbjuden 
plats

Vårdboende 170307/170613 Har stått i kö

Trygghetslarm Avbrott 170220/170531 Insatsen avslutad på den 
enskildes egen begäran

Individuellt stöd i vardagen 
SoL 170316/170623 Planering

Sysselsättning 161024/170424 Ej deltagit i beviljad insats

Kontaktperson 161111/170317 Insatsen avslutad på den 
enskildes egen begäran
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PROTOKOLL
Socialnämnden
2017-09-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

HVB 170228/ Har tackat nej till erbjuden 
plats

Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse "Rapport ej verkställda beslut, 2:a kvartalet 2017" SN.2017.0645-1.751
Bilaga till Rapport ej verkställda beslut, 2:a kvartalet 2017 SN.2017.0645-2.751

Beslut
Socialnämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna.
________________
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PROTOKOLL
Socialnämnden
2017-09-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 163

Ny lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 
SN 2017.0644

Ärendet
Den 25 april 2017 beslutade direktionen i Söderåsens miljöförbund att erbjuda 
medlemskommunerna att ta hand om tillsynen på elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare.
Socialnämnden har erhållit direktionens beslut för yttrande.
Socialförvaltningen har inget att erinra mot att Söderåsens miljöförbund får överta 
Klippans kommuns tillsynsansvar över elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse "Ny lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare" 
SN.2017.0644-1.700
Söderåsens miljöförbund sammanträdesprotokoll, 2017-04-25 §44 SN.2017.0644-3.700

Beslut
Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår till kommunfullmäktige att till 
Söderåsens miljöförbund överlåta tillsynsansvaret över elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare enligt lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare.
_________________
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PROTOKOLL
Socialnämnden
2017-09-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 164

Delegationsärende 
SN 2017.0013

Ärendet
Sociala utskottet
SU 2017-08-31   §§ 305 - 324
Delegationsrapport
2017-07-01 – 2017-07-31                        Enhet Barn, unga o familj
                                                                 Enhet för Vuxna
                                                                 Enhet för ÄO
                                                                 Enhet för LSS
2017-08-01 – 2017-08-30                        Enhet Barn, unga o familj
                                                                 Enhet för Vuxna
                                                                 Enhet för ÄO
                                                                 Enhet för LSS
Inkomna domar och beslut
Förvaltningsrätten i Malmö
Dom: 2017-08-11 Mål nr 10986-16 avseende bistånd enligt socialtjänstlagen.
Dom: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Beslut: 2017-08-17 Mål nr 7963-17 Omedelbart omhändertagande jml 6 § LVU;
nu fråga om avskrivning.
Dom: Förvaltningsrätten avskriver målet för vidare handläggning. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§165

Borttagen på grund av Sekr.
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§166

Borttagen på grund av Sekr.
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