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Justering (sign) 
 

  Övriga  Gudrun Öjbrandt, socialchef 
 närvarande  Elisabeth Lindholm, utvecklingsledare, §§ 96-97 
   Jennifer Bennoit, kurator, §§ 96-97 
   Magnus Ahlstrand, verksamhetschef, § 98 
   Veronica Sjöberg, kvalitetsutvecklare, § 99 
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Justering (sign) 
 

§ 93 
 
Godkännande av föredragningslista 
 
Extraärende: Ändrat datum för arbetsutskottet i oktober 2019. 
 
Socialnämnden beslutar att godkänna föredragningslistan. 
 
_____ 
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Justering (sign) 
 

§ 94  Dnr 2019.39  700 
 
Preliminär verksamhetsprognos per juli 2019 
 
Preliminär verksamhetsprognos per juli 2019 redovisas. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden tar del av preliminär verksamhets-
prognos per juli 2019 och ger vård- och socialförvaltningen i uppdrag att 
återkomma vid socialnämnden den 25 september 2019 med rapport om  
feriepraktiken under sommaren och information om bemanning och  
beläggning på Gästis.  
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Socialnämnden tar del av preliminär verksamhetsprognos per juli 2019.  
 
2. Socialnämnden ger vård- och socialförvaltningen i uppdrag att åter-

komma vid socialnämnden den 25 september 2019 med rapport om  
feriepraktiken under sommaren och information om bemanning och  
beläggning på Gästis. 

 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Vård- och socialförvaltningen 
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§ 95 Dnr 2019.38 700 
 
Budget- och måldiskussion 2020 
 
Redovisning lämnas om kommunfullmäktiges antagna budgetramar per 
verksamhet 2020 samt vård- och socialförvaltningens pågående och plane-
rade åtgärder 2019-2020. Diskussioner förs. 
 
Redovisning lämnas över de förslag till mål som arbetsutskottet ska  
behandla den 9 oktober 2019. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden  
 
tar del av budget- och måldiskussion 2020,  
 
ger vård- och socialförvaltningen i uppdrag att återkomma med information 
om Mittpunktens verksamhet över tid till arbetsutskottet den 4 september 
2019,  
 
ger vård- och socialförvaltningen i uppdrag att återkomma med en översyn 
av områden där det är möjligt att ta ut avgift samt en analys till arbetsut-
skottet den 6 november 2019. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Socialnämnden tar del av budget- och måldiskussion 2020.  
 
2. Socialnämnden ger vård- och socialförvaltningen i uppdrag att åter-

komma med information om Mittpunktens verksamhet över tid till  
arbetsutskottet den 4 september 2019,  

 
3. Socialnämnden ger vård- och socialförvaltningen i uppdrag att åter-

komma med en översyn av områden där det är möjligt att ta ut avgift 
samt en analys till arbetsutskottet den 6 november 2019. 
 
_____ 

 
Beslutet skickas till 
Vård- och socialförvaltningen 
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§ 96  Dnr 2019.110 700 
 
Information om Resurscentrum integration, RCI 
 
RCI erbjuder stöd i integrationsfrågor och riktar sig både till kommunens 
invånare och enskilda verksamheter. RCI är ett tvärprofessionellt team som 
arbetar med och för nyanlända barn, ungdomar och deras familjer, oavsett 
ursprung eller anledning till migration. RCI arbetar för att skapa en röd tråd 
av olika insatser för att ge barnen och ungdomarna bättre förutsättningar att 
förstå sin egen integrationsprocess. Det görs genom välkomstsamtal som ger 
en första introduktion till livet i Sverige och den svenska skolan samt föräl-
dragrupper med möjlighet att diskutera hur det är att vara förälder i  
Sverige – likheter och skillnader. RCI har barn- och ungdomsgrupper och  
kan ge enskilda stödinsatser för barn, ungdomar och deras familjer. 
 
RCI erbjuder stöd till vuxna som kommer i kontakt med barn och ungdomar 
med andraspråksbakgrund och deras familjer, till exempel råd och vägledning 
kring exempelvis bemötande, normer, likheter och skillnader.  
 
RCI kan vara en länk mellan myndigheter och organisationer och en infor-
mationskanal för ökad kunskap kring olika integrationsfrågor.  
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden tar del av information om Resurscent-
rum Integration, RCI. 

 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden tar del av information om Resurscentrum Integration, RCI. 
 
_____ 
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§ 97  Dnr 2019.109 700 
 
Våldsbejakande extremism – information 
 
Våldsbejakande extremism, VBE, är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideo-
logier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och 
som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål. 
 
Arbetet i Strömsunds kommun 
Kommunen har ett ansvar att värna demokratin mot våldsbejakande  
extremism. Strömsunds kommuns plan för det arbetet syftar till ett långsik-
tigt förebyggande arbete i samverkan mellan olika aktörer, där alla kommu-
nens invånare är målgrupp. 
 
Hur ser läget ut i idag? 
Behov finns av insatser i kommunen när det gäller enskilda individer. Det är 
viktigt att motverka radikalisering genom att agera när man ser tecken på 
våldsbejakande extremism. 
 
Öppenheten om våldsbejakande extremism är större nu än tidigare. Att våga 
prata gör att man lär sig mer. Resurscentrum Integration, RCI, kan vara en 
genväg för familjer och barn att få nödvändiga kontakter. Man kan också 
kontakta den lokala VBE-gruppen. Information finns på kommunens hem-
sida. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden tar del av informationen. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden tar del av informationen. 
 
_____ 
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§ 98  Dnr 2019.35  754 
 
Internkontroll, Ekonomiskt bistånd, dokumentation i indi-
vidärenden 
 
Internkontroll har genomförts av dokumentation i individärenden 2019, 
ekonomisk bistånd med särskilt fokus på barnperspektivet. Granskning har 
skett enligt upprättad checklista av 20 slumpmässigt uttagna ärenden, där 
orsakskoden är arbetslös otillräcklig ersättning. 
 
 
 
 
Resultat/Utfall Måluppfyllelse 

Det framgick av aktanteckning eller av beslutsmeddelandet 
vad ansökan avsåg.  

20/20 
 

I 7 ärenden fanns aktuell utredning, i 6 ärenden fanns utred-
ning delvis, dvs den var äldre än 6 månader men att det fanns 
kompletterande uppgifter i löpande aktanteckningar som kan 
jämställas med en ny grundutredning eller en uppdatering av 
grundutredningen. 
I 7 ärenden saknades utredning. 

7/20  
6 delvis  
7 saknas 

I 12 ärenden fanns aktuella aktanteckningar, i 8 fanns det del-
vis, det var begränsat till vad ansökan handlat om. 
 

12/20 
8 delvis 

Korrekta beräkningar bedömdes finnas i samtliga 20 ärenden  20/20 
 

Handläggarens bedömning framgick i 15 ärenden. I 5 ärenden 
delvis, det handlar om hur utförligt handläggaren beskrivit 
bedömningen av rätt till bistånd. 
 

15/20 
5 delvis 

I 7 av hushållen fanns barn. I 2 ärenden har man beaktat barn-
perspektivet. I 4 ärenden är det delvis beaktat på så vis att 
barnen nämns i utredningarna, men det förekommer sällan 
information om deras hälsa, skolgång, fritid, nätverk eller an-
nat, utan snarare om det finns särskilda kostnader. I löpande 
försörjningsstöd finns några beslut där man beaktat barnper-
spektivet, det var dock främst vid avslagsbeslut. 
 

7/20 
2/7 finns helt 
4/7 finns delvis 
1/7 finns inte  
 
 

I 18 ärenden framgick det tydligt vilket beslut som hade tagits. 
I 2 ärenden framgick det delvis vilket beslut som hade tagits. 

18/20 
2 delvis 
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§ 98 (forts.) 

Åtgärder 

• Den 15 maj genomfördes ett utbildningstillfälle i att beakta barnperspek-
tivet i ärenden som rör ekonomiskt bistånd. Som stöd för detta användes 
Socialstyrelsens material. Vid återkommande enhetsmöten har det varit 
fördjupade diskussioner i just ärenden där barn berörs av beslutet. 

• Utredningsmallar kommer att kompletteras med frågor kring barnets  
situation. 

• Genomgång av resultatet av granskningen har skett i ekonomigruppen. 
 
Förslag till beslut  

Socialnämnden tar del av och godkänner redovisningen. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden beslutar enligt förslag till beslut. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden tar del av och godkänner redovisning av internkontroll om 
ekonomiskt bistånd, dokumentation i individärenden samt vidtagna åtgär-
der. Bilaga. 
 
_____ 
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§ 99  Dnr 2019.104 700 
 

Rapport till kommunens revisorer och kommunfullmäktige en-
ligt 16 kap. 6 f socialtjänstlagen, SoL, av ej verkställda beslut 
enligt 4 kap. 1 § SoL samt enligt 28 f-g §§ lag om stöd och ser-
vice till vissa funktionshindrade av ej verkställda beslut enligt 
9 § LSS  
 
Socialnämnden lämnar rapport av ej verkställda beslut kvartal 2, 2019 till 
kommunens revisorer och kommunfullmäktige. 
 
Förslag till beslut  

Kvartalsrapport 2, 2019 lämnas till kommunens revisorer och kommunfull-
mäktige enligt bilaga. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden beslutar enligt förslag till beslut. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden beslutar att kvartalsrapport 2, 2019 lämnas till kommunens 
revisorer och kommunfullmäktige. Bilaga. 
 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunens revisorer 
Kommunfullmäktige 
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§ 100  Dnr 2019.37  700 
 
Aktuell informationSTÖD OCH HJÄLP 

ATT BERÄTTA 
Legionellabakterier vid  Brismarksgården 
I början av juni konstaterades att vattnet på Brismarksgården innehöll  
legionellabakterier. Legionella ska rapporteras enligt smittskyddslagen och 
denna kontakt togs omgående av medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS.  
 
Förvaltningscheferna vid vård- och socialförvaltningen samt teknik- och 
serviceförvaltningen har tillsammans tillsatt en arbetsgrupp som utreder 
händelseför-loppet och behov av uppföljande åtgärder. 
 
Inrättande av Barnahus i länet 
Ett förslag till införande av Barnahus i Jämtlands län presenterades den  
28 juni 2019 vid sociala vård- och omsorgsgruppen, SVOM. Diskussioner 
fördes om finansiering mellan kommunerna, Region Jämtland Härjedalen 
och Polisen, om lokalisering, bemanning och huvudmannaskap. SVOM  
beslutade att rekommendera länets kommuner och regionen att anta försla-
get om införande av Barnahus i länet. Socialnämnden kommer att behandla 
ärendet på socialnämnden den 25 september 2019.  
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden tar del av informationen. 
 
Socialnämnden beslut 
 
Socialnämnden tar del av informationen. 
 
_____ 

https://www.jagvillveta.se/14-17-ar/stod-och-hjalp
https://www.jagvillveta.se/14-17-ar/att-beratta
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§ 101  Dnr 2019.15  700 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Vård och socialförvaltningens delegationsbeslut från den 25 juni 2019 till 
och med den 21 augusti 2019 redovisas. 
 
Yrkande  

 
Ordföranden yrkar att socialnämnden tar del av delegationsbeslut från den 
25 juni 2019 till den 21 augusti 2019 och lägger ärendet till handlingarna.  

 
Socialnämndens beslut  

 
Socialnämnden tar del av delegationsbeslut från den 25 juni 2019 till den  
21 augusti 2019 och lägger ärendet till handlingarna. Bilaga. 
  
_____ 
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§ 102 
 
Delgivningar 
   
   Dnr 2018.74  739 
   Dnr 2019.152 734 

 
1 Kommunfullmäktiges beslut den 19 juni 2019 § 52 gällande begäran 

om omprioritering av erhållna investeringsmedel, Strömbacka. 
 
  Dnr 2019.39  700 
 
2 Kommunfullmäktiges beslut den 19 juni 2019 § 58 gällande bok-

slutsprognos per 30 april 2019. 
 
  Dnr 2019.38  700 
 
3 Kommunfullmäktiges beslut den 19 juni 2019 § 59 gällande budget-

direktiv och budgetramar 2020. 
 
  Dnr 2019.39  700 
 

4 Kommunstyrelsens beslut den 26 juni 2019 § 140 gällande uppsikts-
plikt och dialog med socialnämnden. 

 
  Dnr 2019.82  701 
 
5 Svar från Sveriges kommuner och landsting med anledning av  

socialnämndens yttrande över rekommendation till kommunerna 
om gemensam finansiering för kunskapsstyrning inom socialtjäns-
tens verksamheter. 
 

6 Datainspektionens meddelande den 28 juni 2019 om att de inleder 
tre nya granskningar kring 1177 Vårdguiden. 
 

7 Datainspektionens meddelande den 17 juli 2019 om granskning av 
kamerabevakning på LSS-boende. 

 
                                      



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2019-08-21  14 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 102 (forts.) 
 
Yrkande  
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden tar del av delgivningarna och  
lägger ärendet till handlingarna.  
 
Socialnämndens beslut  
 
Socialnämnden tar del av delgivningarna och lägger ärendet till hand-
lingarna.  
 
_____ 
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§ 103  Dnr 2019.155 700 
 
Ändring av datum för arbetsutskottets sammanträde i oktober 
2019 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden ändrar datum för arbetsutskottets 
sammanträde i oktober till tisdag den 8 oktober 2019. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden ändrar datum för arbetsutskottets sammanträde i oktober till 
tisdag den 8 oktober 2019. 
 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunkansliet 

  
 

 



TJÄNSTESKRIVELSE Sidan 1 av 3 
Datum 
2019-08-21 

Förvaltning 
Vård- och socialförvaltning/IFO 
Utredare/handläggare 
Lena Norrman Enhetschef/1:e soc sekr 

Nämnd/styrelse 
Socialnämnden 

Rapport internkontroll, dokumentation i individärenden 
ekonomiskt bistånd 

Inledning  

För att på ett strukturerat sätt följa upp handläggningsprocessen av eko-
nomiskt bistånd inom ekonomienheten används en checklista. Vad som 
kontrolleras framgår under rubriken Kontrollmoment.  

Process/rutin 

Att väsentlig dokumentation finns i ärenden som rör ekonomiskt bistånd 

Kontrollmoment 

• Att det framgår vad ansökan avser
• att det finns aktuella utredningar som visar att rätt till bistånd förelig-

ger
• att det finns aktuella och relevanta akt anteckningar
• att beräkningar har gjorts på ett korrekt sätt
• att det framgår vilken bedömning som handläggaren gjort
• att det framgår att barnperspektivet är beaktat i barnfamiljer
• att det framgår vilket beslut som tagits

Frekvens 

4 gånger/år, februari, maj, augusti och november.  

Kontrollansvar 

Enhetschef 

Metod/Hur sker kontrollen 

Sökverktyg i Procapita. Sökning på beslut. Listor över beslut om ekono-
miskt bistånd under perioden april-juni 2019 har tagits fram.  Slumpvis 
urval av 20 ärenden fördelade på samtliga handläggare, där orsakskoden 
är arbetslös, otillräcklig ersättning. Kontroll i respektive persons digitala 
akt av dokumentation, beräkningar och beslutsmeddelande samt kontroll 

Ärendenr/diarienr 
2019.35-754      Bil SN 2019-08-21 § 98



TJÄNSTESKRIVELSE Sidan 2 av 4 
Datum 
2019-08-21 

Förvaltning 
Vård- och socialförvaltning/IFO 

Ärendenr/diarienr 

Utredare/handläggare 
Lena Norrman Enhetschef/1:e soc sekr 

Nämnd/styrelse 
Socialnämnden 

i pappersakt när det gäller skriftlig ansökan om bistånd. Bedömning en-
ligt checklista samt notering av avvikelser när det gäller vad som kontrol-
leras enligt ovan, men även övrigt som iakttagits i samband med kontrol-
len och som det behöver föras en dialog i handläggargruppen om. 

Resultat/Utfall Måluppfyllelse 

Det framgick av aktanteckning eller av beslutsmeddelan-
det vad ansökan avsåg.  

20/20 

I 7 ärenden fanns aktuell utredning, i 6 ärenden fanns ut-
redning delvis, dvs den var äldre än 6 månader men att 
det fanns kompletterande uppgifter i löpande aktanteck-
ningar som kan jämställas med en ny grundutredning el-
ler en uppdatering av grundutredningen. 
 I 7 ärenden saknades utredning. 

7/20 
6 delvis 
7 saknas 

I 12 ärenden fanns aktuella aktanteckningar, i 8 fanns det 
delvis, det var begränsat till vad ansökan handlat om. 

12/20 
8 delvis 

Korrekta beräkningar bedömdes finnas i samtliga 20 
ärenden  

20/20 

Handläggarens bedömning framgick i 15 ärenden. I 5 
ärenden delvis, det handlar om hur utförligt handlägga-
ren beskrivit bedömningen av rätt till bistånd. 

15/20 
5 delvis 

I 7 av hushållen fanns barn. I 2 ärenden har man beaktat 
barnperspektivet. I 4 ärenden är det delvis beaktat på så 
vis att barnen nämns i utredningarna, men det förekom-
mer sällan information om deras hälsa, skolgång, fritid, 
nätverk eller annat, utan snarare om det finns särskilda 
kostnader. I löpande försörjningsstöd finns några beslut 
där man beaktat barnperspektivet, det dock främst vid 
avslagsbeslut. 

7/20 
2/7 finns helt 
4/7 finns delvis 
1/7 finns inte  

I 18 ärenden framgick det tydligt vilket beslut som hade 
tagits. I 2 ärenden framgick det delvis.

18/20 
2 delvis 



TJÄNSTESKRIVELSE Sidan 3 av 3 
Datum 
2019-08-21 

Förvaltning 
Vård- och socialförvaltning/IFO 

Ärendenr/diarienr 

Utredare/handläggare 
Lena Norrman Enhetschef/1:e soc sekr 

Nämnd/styrelse 
Socialnämnden 

Den 15 maj genomfördes ett utbildningstillfälle i att beakta barnper-
spektivet i ärenden som rör ekonomiskt bistånd. Som stöd för detta 
användes socialstyrelsens material. Vid återkommande enhetsmöten 
har det varit fördjupade diskussioner i just ärenden där barn berörs 
av beslutet. 

Utredningsmallar kommer att kompletteras med frågor kring barnets 
situation. 

Genomgång av resultatet av granskningen i ekonomigruppen. 

Åtgärder



RAPPORT till kommunens revisorer och kommunfullmäktige

Datum Kvartal
2019-07-11 Kv 2

Gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från beslut/som inte verkställts på nytt 
efter det att verkställigheten avbrutits

Typ av beslut Man Kvinna Tidpunkt för avbrott i Tid från beslut Tid från avbrott till Orsak till att beslutet ej verkställts/ej verk- Verkställt/
verkställighet till rapportdatum rapportdatum ställt på nytt datum

Permanent bostad X 2018-12-06-- 2019-06-18
2019-06-25

Permanent bostad X 2019-03-20-- Den enskilde har tackat nej till erbjudandet
2019-07-11

Permanent bostad X 2019-03-20-- Den enskilde har tackat nej till erbjudandet
2019-07-11

Socialnämnden

Dnr 2019.104-700     Bil SN 2019-08-21 § 99



RAPPORT till kommunens revisorer och kommunfullmäktige

Datum Kvartal
2019-07-11 Kv 2

Gynnande beslut enligt 9 § LSS som inte verkställts inom tre månader från beslut/som inte verkställts på nytt efter det
att verkställigheten avbrutits

Typ av beslut Man Kvinna Tidpunkt för avbrott i Tid från beslut Tid från avbrott till Orsak till att beslutet ej verkställts/ej verk- Verkställt/
verkställighet till rapportdatum rapportdatum ställt på nytt datum

Bostad med särskild service X 2018-02-16-- Den enskilde har tackat nej till erbjudandet.
2019-07-11

Kortidsvistelse X 2018-03-14-- 2019-04-12-- Den enskilde har själv valt att avsluta
2019-07-11 2019-07-11 ärendet

Bostad för vuxna X 2018-07-24-- Lämplig gruppbostadsboende finns inte i
2019-07-11 Strömsunds kommun

Kontaktperson X 2018-09-20-- Resursbrist, saknar lämplig personal/
2019-07-11 uppdragstagare

Kontaktperson X 2019-03-01 2007-05-08-- Resursbrist, saknar lämplig personal/
2019-07-11 uppdragstagare

Socialnämnden
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Socialnämnden 

FÖRTECKNING ÖVER DELEGATIONSBESLUT 

Tiden: 2019-06-25 — 2019-08-21 

Löpnr. Datum och Beslut Lagrum Beslutande 
(kod) 

42 Tillståndsbevis den 26 juni 2019 för 
Anna Thörn om stadigvarande serve- 
ring av alkoholdrycker vid Restaurang 
Flottaren i Rossön 

8 kap. 2 § alko- 
hollagen 

32 

43 Tillståndsbevis den 13 juni 2019 för 
Lapland Explorer AB att servera alko- 
holdrycker vid f.d. Folkets Hus i Hoting 

8 kap. 2 § alko- 
hollagen 

32 

44 Tillståndsbevis den 19 juni 2019 för 
Hotell Raivi i Hoting AB att servera 
alkoholdrycker vid travlogen i Hoting. 

8 kap. 2 § alko- 
hollagen 

32 

45 Tillståndsbevis den 19 juni 2019 för 
Grillat i Imnäs att servera alkohol- 
drycker vid Stenhammaren i Backe 

8 kap. 2 § alko- 
hollagen 

32 

46 Tillståndsbevis den 19 juni 2019 för BRC 
i Storåbränna AB att servera alkohol- 
drycker vid hembygdsgården i Ström- 
sund 

8 kap. 2 § alko- 
hollagen 

32 

47 Tillståndsbevis den 26 juni 2019 för 
Öhlén Holding AB att servera alkohol- 
drycker vid hembygdsgården i Ström- 
sund 

8 kap. 2 § alko- 
hollagen 

32 

48 Tillståndsbevis den 6 juli 2019 för Borga- 
fjäll Snowcamp AB att servera alkohol- 
drycker vid Bävercampen och parken i 
Norråker 

8 kap. 2 § alko- 
hollagen 

32 

49 Tillståndsbevis den 17 juli 2019 för Rid i 
Jorm HB att servera alkoholdrycker vid 
Korpens öga i Jormvattnet 

8 kap. 2 § alko- 
hollagen 

32 

50 Tillståndsbevis den 17 juli 2019 för 
Jormen AB att servera alkoholdrycker 
vid Jormstugan 

8 kap. 2 § alko- 
hollagen 

32 
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51 Tillståndsbevis den 31 juli 2019 för 
Hammerdals byggnadsförening UPA att 
servera alkoholdrycker vid Svartviken i 
Hammerdal 

8 kap. 2 § alko- 
hollagen 

33 

52 Arbetsutskottets sekretessprotokoll den 
7 augusti 2019 

34 

53 Ordförandebeslut den 17 juni 2019 gäl- 
lande beslut om hur vården skall ordnas 
och var den unge ska vistas under vård- 
tiden. 

11 § 3 st. lagen 
med särskilda be- 
stämmelser om 
vård av unga, 
LVU 

29 

54 Ordförandebeslut den 17 juni 2019 gäl- 
lande beslut om hur vården skall ordnas 
och var den unge ska vistas under vård- 
tiden. 

11 § 3 st. lagen 
med särskilda be- 
stämmelser om 
vård av unga, 
LVU 

29 

55 Ordförandebeslut den 17 juni 2019 gäl- 
lande beslut om hur vården skall ordnas 
och var den unge ska vistas under vård- 
tiden. 

11 § 3 st. lagen 
med särskilda be- 
stämmelser om 
vård av unga, 
LVU 

29 

56 Ordförandebeslut den 17 juni 2019 gäl- 
lande beslut om hur vården skall ordnas 
och var den unge ska vistas under vård- 
tiden. 

11 § 3 st. lagen 
med särskilda be- 
stämmelser om 
vård av unga, 
LVU 

29 

57 Ordförandebeslut den 29 juli 2019 gäl- 
lande bistånd i form av vård i hem för 
vård eller boende 

4 kap. 1 § social- 
tjänstlagen, SoL 

29 

58 Ordförandebeslut den 2 augusti 2019 
gällande bistånd I form av placering på 
stödboendet Aldrig Ensam I Skövde 

4 kap. 1 § social-
tjänstlagen, SoL 

29 
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