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§ 24 Justering och fastställande av föredragningslista

Socialnämndens beslut
Anette Dahlgren (S) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet senast den 20 april 2018. 

Utskickad föredragningslista fastställs med följande revideringar: 

- Ärende nummer 10, rapport från kontaktpolitiker, utgår. 
- Nytt ärende, initiativ Liberalerna (L): Information om hantering av personuppgifter i förhållande 

till nya dataskyddsförordningen (GDPR), behandlas som ärende nummer 12.
- Nytt ärende, godkännande av överenskommelse mellan Sorsele kommun och Vaxholm stad 

avseende överflyttning av ensamkommande barn, behandlas som ärende nummer 13. 
- Ärende nummer 13, förvaltningen informerar, flyttas ned och behandlas som ärende nummer 

14. 

Yrkanden
Ordföranden yrkar att Anette Dahlgren (S) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet 
senast den 20 april 2018, att nytt ärende, godkännande av överenskommelse mellan Sorsele kommun 
och Vaxholm stad avseende överflyttning av ensamkommande barn, ska läggas till på 
föredragningslistan samt att ärende nummer 10, rapport från kontaktpolitiker, utgår. 

Leslie Öqvist (L) yrkar att nytt ärende, information om hantering av personuppgifter i förhållande till nya 
dataskyddsförordningen (GDPR), ska läggas till på föredragningslistan. 

Ordföranden finner bifall till respektive yrkande. 

3



Protokoll Socialnämnden
2018-04-17

Änr SN 2018/29.042
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 25 Uppföljning ekonomi mars

Socialnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet

Ärendebeskrivning
SN visar för perioden jan- mars ett överskott på ca 1 200 kr. Prognosen är att SN kommer att hålla 
budget. Den positiva avvikelsen för perioden jan-mars är till största delen beroende på individ och 
familjeomsorgen (1 694 tkr) och funktionshinderomsorgen (1 605 tkr). När det gäller IFO är det två 
huvudsakliga orsaker till överskottet dels lägre volymer placeringsdygn inom HVB barn men även lägre 
snittkostnader för befintliga missbruksplaceringar HVB. Inom funktionshinderomsorgen är det i 
huvudsak lägre volymer boendedygn LSS samt färre placeringsdygn HVB socialpsykiatri som bidrar till 
överskottet. Äldreomsorgen visar för perioden en negativ avvikelse mot budget på 2 285 tkr. 
Förklaringen till detta är dels högre volymer hemtjänsttimmar men även högre kostnader för 
korttidsboende. Avvikelsen för korttidsboende är i huvudsak en prisavvikelse beroende på att det äldre 
dyrare Norlandia avtalet fortfarande används. Det gamla avtalet innebär även kostsammare 
placeringsdygn på särskilt boende dock vägs detta upp av lägre volym på externa budgeterade särskilt 
boende (säbo) platser. Den prognos som lagts förutsätter en fortsatt lägre volym av placeringar som 
motverkar de ökade kostnader som prisavvikelsen på korttids och säbo ger upphov till. 

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Michael Holmström, 2018-04-16

Kopia på beslutet till
För kännedom: Agneta Franzén, Socialförvaltningen
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§ 26 Initiativ Miljöpartiet (MP): Regeringens ersättning 
ensamkommande barn 18 år

Socialnämndens beslut
Regeringens ersättning till kommunen för ensamkommande barn som fyllt 18 år under asylprocessen 
ska inte fördelas till ideella organisationer. 

Ärendebeskrivning
Av Miljöpartiets yrkande till socialnämnden framgår i korthet att nämnden ska ge förvaltningen i 
uppdrag att utreda hur regeringens tillskott till kommuner avseende ensamkommande barn kan 
fördelas till ideella organisationer vars insatser har varit viktiga för de ensamkommande barnens 
möjlighet att stanna i kommunen. 

Frågan om de ensamkommande barnen har sedan hösten 2015 varit ständigt aktuell. Den plötsliga 
ökningen av ensamkommande barn har varit, och fortsätter att vara, både en stor utmaning för 
kommunerna och en möjlig källa för vissa kommuner att minska avfolkningstakten. Över tid har 
kommunernas ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamhet i relation till målgruppen förändrats. 
Ett flertal nya lagar och minskade ekonomiska ramar från regeringen har föranlett stora justeringar i 
kommunernas verksamhet. Ambitionen att vidhålla en kvalitativ verksamhet blir allt svårare då 
kommunernas möjlighet att återsöka de faktiska kostnaderna för målgruppen minskar. Under 2017 sköt 
regeringen till medel till kommunerna i ett försök att dämpa effekterna av den nya lagstiftningen. Hur 
dessa medel ska användas har varit en besvärlig fråga för de allra flesta kommuner då medlen har 
fördelats baserat på antal ensamkommande barn som fyllt 18 år under asylprocessen som kommunen 
har registrerad medan möjligheten att använda medlen har styrts av vistelsebegreppet, dvs de barn som 
Vaxholm har boendes i andra kommuner har inte haft möjlighet att åtnjuta eventuella fördelar med det 
ekonomiska tillskottet medan barn som vistats i kommunen har haft möjlighet att få del av resurserna. 
För Vaxholms del uppgick tillskottet för 2017 till ca 140 000kr och för 2018 har kommunen fått ca 
70 000kr. 

Kommunernas verksamhet med ensamkommande barn dras generellt med stora underskott och 
Vaxholm är i det avseendet inget undantag. En särskilt besvärande omständighet utgörs av de barn som 
blir åldersuppskrivna av Migrationsverket. Den något udda förvaltningsrättsliga inställning som 
Migrationsverket har, i alla fall för tillfället, gör gällande att Migrationsverket avslår kommunernas 
återsökningar för boendekostnader från det datum Migrationsverket fattar beslut i åldersfrågan. Det 
oaktat om beslutet överklagas. Sedan tillkommer den tid som Migrationsverket har för att underrätta 
den nu myndiga personen om uppskrivningen, vilket i snitt är ungefär en månad, och det är först 
därefter som kommunen agerar på informationen. Även om vi har haft kännedom om beslutets innehåll 
långt tidigare så har vi valt att inte agera då det i princip skulle innebära att vi underrättar andra 
förvaltningsmyndigheters beslut. Den genomsnittliga månadskostnaden för ett ensamkommande barn 
som är placerat ligger mellan 20 – 30 000kr. För de barn som har ett mer uttalat vårdbehov är 
kostnaden högre.

Det finns inga formella hinder mot att kommunen ger de extra medel som har tilldelats kommunen av 
regeringen till de organisationer/verksamheter som har bedrivit ideell verksamhet i kommunen riktad 
mot målgruppen.

Förvaltningen kan dock konstatera att om de tillförda medlen fördelas till ideella organisationer så ökar 
underskottet hos förvaltningen. Med anledning av detta anser förvaltningen inte att det är lämpligt att 

5



Protokoll
2018-04-17

2 av 2

Socialnämnden

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

regeringens ersättning till kommunen för ensamkommande barn som fyllt 18 år fördelas till ideella 
organisationer. 

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Reservationer
Kristina Elmlund Joelson (MP) anmäler för Miljöpartiet skriftlig reservation mot beslutet (se 
protokollsbilaga 1)

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Mikael Landberg, 2018-04-05

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Mikael Landberg, sf
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§ 27 Riktlinjer medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) från och med 
2018-05-01

Socialnämndens beslut
1. Riktlinjerna för kommunal Hälso- och sjukvård antas, och börjar gälla från och med 2018-05-01.
2. Sakinnehåll/brödtext kan redigeras av MAS utifrån förändringar i gällande lagstiftning, 

rekommendationer från myndighet, överenskommelser i Stockholms län, behov av redaktionella 
ändringar etc.

3. Utvärdering av gällande riktlinjer samt information om gjorda förändringar rapporteras till 
socialnämnden en gång per kvartal.

Jäv
Kristina Elmlund Joelson (MP) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i detta ärende.  

Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ändrades från och med den 1 april, 2017 (SFS 2017:30). Bland annat så 
tillkom att lagstiftaren skiljer på begreppet huvudman och begreppet vårdgivare. Tidigare fanns endast 
begreppet vårdgivare.

Med huvudman avses det landsting eller den kommun som enligt lagen ansvarar för att erbjuda hälso- 
och sjukvård. Inom en huvudmans geografiska område kan en eller flera vårdgivare bedriva verksamhet.

Med vårdgivare avses statlig myndighet, landsting, kommun, annan juridisk person eller enskild 
näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet.

Enligt den nya HSL så är Socialnämnden att betrakta som huvudman. Inom det verksamhetsområde som 
kommunen bestämmer ska det finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). MAS-funktionen är 
därför en huvudmannafråga, inte en funktion som behöver finnas hos vårdgivaren. I Vaxholms stad finns 
två vårdgivare inom det som kan definieras som kommunal hälso- och sjukvård. Det är Norlandia Care 
som ansvarar för Hälso- och sjukvården vid Vaxholms äldreboende, dagverksamhet och korttidsboende 
samt PR Vård som ansvarar för Hälso- och sjukvården till dem som fått beslut enligt LSS 9:8, 9:9 och 
9:10.

Riktlinjer för den kommunala hälso- och sjukvården, utfärdade av MAS, har funnits sedan 1992. 
Traditionellt har dessa riktlinjer varit styrande på detaljnivå och liknat en fusion av kunskapsbank, rutin, 
lagstiftningstext och riktlinje.

De nya riktlinjerna är framtagna gemensamt i MAS-nätverket Nordost och har samma struktur och krav i 
de sju nordostkommunerna. Hitintills har de nya riktlinjerna antagits av respektive nämnd i Täby, 
Danderyd, Vallentuna och Österåker. Vaxholm, Lidingö och Norrtälje är på gång att anta riktlinjerna.

Strukturen i de nya riktlinjerna är uppbyggd utifrån de sju lagstyrda krav som reglerar uppdrag och 
ansvar för MAS enligt Hälso- och sjukvårdsförordningen (SFS 2017:80). Samtliga sju krav i lagstiftningen 
har fått varsin riktlinje. Respektive riktlinje ställer krav på att vårdgivaren ska ha rutiner och 
kunskapsbanker inom det som riktlinjen reglerar. Det innebär att de nya riktlinjerna har låg grad av 
detaljstyrning men ställer höga krav på vårdgivaren. En annan målsättning med de nya riktlinjerna är att 
vårdgivare som är verksamma i olika kommuner får samma riktlinjer att förhålla sig till.

Om det behövs en mer detaljstyrd reglering av en viss fråga i Vaxholms stad så kan MAS utfärda ett 
lokalt MAS-direktiv som kan variera från kommun till kommun.
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Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med ändringen att utvärdering av gällande 
riktlinjer samt information om gjorda förändringar ska rapporteras till socialnämnden en gång per 
kvartal och inte en gång per år.

Ordföranden finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, David Lidin, 2018-04-03

Riktlinjer för kommunal Hälso- och sjukvård, Vaxholms stad, 2018-04-03.

Kopia på beslutet till
För åtgärd: David Lidin 
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§ 28 Rapport om allvarligt missförhållande - fall från fönster på 
Borgmästaregården, 2017-12-31 (Lex Sarah)

Socialnämndens beslut
1. Informationen noteras till protokollet.
2. Ärendet följs upp varje nämnd till dess att ärendet kan avslutas.

Ärendebeskrivning
Natten mellan den 30-31 december, 2017 öppnade en av de boende på Borgmästaregården ett fönster i 
sitt rum, klev upp på den breda och djupa fönsteravsatsen, och trillade ut. Det var cirka 3 meter ned till 
marken. Den boende ådrog sig svåra skador och hämtades med ambulanshelikopter och vårdades på 
sjukhus i cirka två veckor. Mannen avled den 17 januari 2018 på Borgmästaregården, som en trolig följd 
av sina skador. Fönstren på enheten Lanternan är av en äldre typ med djupa fönsternischer och höga 
breda fönster.

Händelsen utreddes initialt som en Lex Maria men, fakta från utredningen visar att Hälso- och 
sjukvården på äldreboendet inte gjort några direkta fel. Vissa anmärkningar fanns att göra på hälso- och 
sjukvårdsdokumentationen, riskbedömningar kopplade till hälsotillståndet och typ av hälso- och 
sjukvårdsåtgärder som vidtogs. Merparten av orsakssambanden till varför olyckan kunde uppstå, 
bedöms härröra till Socialtjänstverksamheten vid äldreboendet. Av den anledningen lämnades ärendet 
tillbaka till utföraren Norlandia för att upprätta en Lex Sarahanmälan och utföra tillhörande Lex 
Sarahutredning. Norlandia har skyndsamt lämnat in Lex Sarahanmälan och gjort en utredning av 
händelsen som skickats till IVO. Handläggning av ärendet pågår på Inspektionen för vård och omsorg, 
IVO.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
1. Fall från fönster, Lanternan - Borgmästaregården. Tjänsteutlåtande och beslut, 2018-01-24
2. Anmälan Lex Sarah från Norlandia Care till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), 2018-01-17
3. Lex Sarahutredning, 2018-02-21

Kopia på beslutet till
För kännedom: Akten
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§ 29 Rapport om missförhållande - placering i jourhem (Lex Sarah)

Socialnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Jäv 
Lisbeth Grunditz (WP) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i detta ärende. 

Ärendebeskrivning
Enheten för barn och unga inom Socialförvaltningen i Vaxholms stad har upprättat en Lex Sarahanmälan 
gällande en jourhemsplacering. Omständigheten som har föranlett anmälan om Lex Sarah är att 
socialtjänsten har förordnat en särskilt förordnad vårdnadshavare trots att beslutet om förordnandet 
inte hade vunnit laga kraft. Den befintliga vårdnadshavaren har således, under den tid som 
missförhållandet pågick, inte haft den inblick i barnens vård och omsorg som vårdnadshavaren annars 
hade haft rätt till.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
1. Lex Sarah, Rapport om missförhållande, jourhemsplacering, 2018-03-07.
2. Utredning Lex Sarah, jourhemsplacering, 2018-03-08

Kopia på beslutet till
För kännedom: Akten
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§ 30 Värdighetsgarantier inom Stadens LSS-verksamheter

Socialnämndens beslut
De föreslagna värdighetsgarantierna för daglig verksamhet enligt LSS samt bostad med särskild service 
enligt LSS antas.

Ärendebeskrivning
Varje kommun är ytterst ansvarig för kvalitetsnivån i de äldreomsorgstjänster som finns. Ett flertal 
kommuner arbetar med så kallade värdighetsgarantier med syftet att förtydliga, främst för de äldre och 
deras närstående, vad de kan förvänta sig av kommunens äldreomsorg. 

Nu föreslås att ett flertal värdegrundsgarantier även ska omfatta gruppen som tillhör personkretsen 
enligt LSS. Syftet är att förtydliga vad man kan förvänta sig av kommunens verksamheter inom LSS, som 
drivs på entreprenad i staden.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Jan Sjöström, 2018-03-12

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Jan Sjöström, sf

För kännedom: Agneta Franzen, sf
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§ 31 Initiativ Socialdemokraterna (S): Information om avtal och 
tillstånd Norlandia

Socialnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Norlandia hade i januari 13 % korttidsfrånvaro (sjukdom, semester, kompledig, vab). I februari var 
korttidsfrånvaron 12 % 
Av de totalt arbetade timmarna i januari var 20 % bemannat med timavlönad personal dagtid (dag, helg, 
kväll) och 6 % nattetid.
Av totala arbetade timmarna i februari var 22 % bemannat med timavlönade dagtid och nattetid 6 %.

Förvaltningen har granskat slumpvalda bemanningslistor från tre olika veckor, hela dygnen och alla 
veckodagar och kan inte se att bemanningen är oskälig.

Norlandia har ännu inte fått tillstånd från IVO att bedriva verksamheten enligt nya avtalet. Ett 
överklagande ligger hos förvaltningsrätten.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande Camilla Lundholm 2018-04-03

Kopia på beslutet till:
För kännedom: Agneta Franzén, Förvaltningschef socialförvaltningen
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§ 32 Revidering kontaktpolitiker 2018

Socialnämndens beslut
1. Kontaktpolitiker fastställs för respektive verksamhetsområde för 2018 enligt följande:  

Äldreomsorg
- Norlandia Cares verksamhet inom särskilt boende - återrapportering 18 september 

Christian Söderman (M), Ulf Asp (S), Leena Sundius (MP), Ulf Björneheim (L)

- Privata utförare inom hemtjänsten - återrapportering 22 maj. 
Leslie Öqvist (L), Carina Östergren (C), Jonas Forsberg (S), Lars Röckert (M)

Individ- och familjeomsorg samt myndighetsutövning
Socialjouren - återrapportering 13 november
Birgitta Björinge (C), Tina Runhem (M), Anette Dahlgren (S)

2. Återrapportering av verksamhetsbesök ska ske vid förutbestämd tidpunkt. 

Ärendebeskrivning
Socialnämnden fastställde 2018-02-20 kontaktpolitiker för 2018. Med anledning av en pågående 
upphandling av LSS-verksamheter ska inga besök av kontaktpolitiker ske vid dessa verksamheter under 
2018. Kontaktpolitiker för 2018 behöver därav revideras. 

Socialnämnden beslutade 2011-08-30 att införa kontaktpolitiker för socialförvaltningens 
verksamhetsområden. Socialnämnden utser årligen nya kontaktpolitiker.

En kontaktpolitikers uppgift är att:
 planera besök tillsammans, oavsett politisk färg, 
 besöka verksamheterna minst en gång per år,
 informera sig om verksamheternas innehåll och utveckling, samt
 återkoppla till nämnden.

För att samtliga ledamöter och ersättare ska ha möjlighet att besöka så många verksamheter som 
möjligt har uppdraget som kontaktpolitiker roterat i förbestämda grupper. Förvaltningen föreslår 
nämnden att besluta om nya grupper för respektive verksamhetsområde 2018 enligt följande:

 Äldreomsorg
- Norlandia Cares verksamhet inom särskilt boende - återrapportering 17 april 

Christian Söderman (M), Jonas Forsberg (S), Leena Sundius (MP), Ulf Björneheim (L)

- Privata utförare inom hemtjänsten - återrapportering 22 maj. 
Leslie Öqvist (L), Carina Östergren (C), Ulf Asp (S), Lars Röckert (M)

 Individ- och familjeomsorg samt myndighetsutövning
- Socialjouren - återrapportering 13 november

Birgitta Björinge (C), Tina Runhem (M), Anette Dahlgren (S)

Förvaltningen föreslår därtill att återapporteringen av verksamhetsbesöken sker vid förutbestämda 
tidpunkter för att säkerställa att syftet med kontaktpolitikeruppdraget uppnås.
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Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med ändringen att kontaktpolitiker för 
Norlandia cares verksamhet inom särskilt boende ska återrapportera till nämnden den 18 september 
och inte den 17 april. 

Jonas Forsberg (S) yrkar att han och Ulf Asp (S) ska byta verksamheter för vilka de är kontaktpolitiker. 

Ordföranden finner bifall till respektive yrkande. 

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Johanna Frunck, 2018-03-22

Kopia på beslutet till
För kännedom: Ledamöter och ersättare i socialnämnden 
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§ 33 Redovisning av delegeringsbeslut 2018

Socialnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet 

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har överlåtit beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med 
socialnämndens delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till socialnämnden.

Beslut inom myndighetsutövning sammanställs utifrån beslutstyp. Antal fattade beslut inom varje 
beslutstyp redovisas, tillsammans med en totalkostnad, när det är möjligt. Detta i syfte att ge en 
överblick över hur många beslut som har fattats under perioden, samt den totala kostnaden för varje 
beslutstyp. Kostnader redovisas i faktiska kostnader för individ- och familjeomsorg och 
bostadsanpassningsbidrag, samt i schablonkostnader för vård och omsorg. Detta eftersom kostnader för 
individ- och familjeomsorg och bostadsanpassningsbidrag redovisas i verksamhetssystemet, men inte 
kostnader för vård och omsorg. 

Följande delegeringsbeslut redovisas avseende perioden 2018-02-01 till och med 2018-02-28.

 Rapport över anmälda delegeringsbeslut, SN del. §3/2018
 Sammanställning av delegeringsbeslut myndighetsutövning: Äldre- och funktionshinderomsorg.
 Sammanställning av delegeringsbeslut myndighetsutövning: Individ- och familjeomsorg.
 Sammanställning av delegeringsbeslut myndighetsutövning: Bostadsanpassningsbidrag 
 Sociala utskottet §§ 10-12/2018

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Johanna Frunck, 2018-03-22

Sammanställning av delegeringsbeslut myndighetsutövning, individ- och familjeomsorg (IFO),           
2018-03-01-2018-03-31 

Sammanställning av delegeringsbeslut myndighetsutövning, äldre- och funktionshinderomsorg (VoO), 
2018-03-01-2018-03-31

Sammanställning av delegeringsbeslut myndighetsutövning, bostadsanpassningsbidrag (BAB),          
2018-03-01-2018-03-31

Rapport över anmälda delegeringsbeslut, SN del. §3 /2018, utskriven 2018-04-05 
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Protokoll Socialnämnden
2018-04-17

Änr SN 2018/3.009
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 34 Utestående uppdrag 2018

Socialnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen redovisar utestående uppdrag.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att informationen noteras till protokollet och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Utestående uppdrag, 2018-03-20

Kopia på beslutet till
För kännedom: Agneta Franzén
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Protokoll Socialnämnden
2018-04-17

Änr SN 2018/39.750
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 35 Initiativ Liberalerna (L): Information om hantering av 
personuppgifter i förhållande till nya dataskyddsförordningen 
(GDPR)

Socialnämndens beslut
Information kring hur man hanterar personuppgifter i förhållande till nya dataskyddsförordningen 
(GDPR) ska lämnas till socialnämnden. 

Ärendebeskrivning
Leslie Öqvist (L) väcker vid dagens sammanträde rubricerat ärende. 

Socialnämnden konstaterar att ledamöter och ersättare anser sig ha bristfälliga kunskaper kring 
hantering av personuppgifter i förhållande till nya dataskyddsförordningen (GDPR). 

Yrkanden
Leslie Öqvist (L) yrkar att socialnämnden ska få information kring hur man hanterar personuppgifter i 
förhållande till nya dataskyddsförordningen (GDPR). 

Ordföranden finner bifall till yrkandet. 

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Thomas Rydén, sf

Agneta Franzén, sf
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Protokoll Socialnämnden
2018-04-17

Änr SN 2018/38.751
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 36 Överenskommelse Sorsele kommun och Vaxholms stad, 
överflyttning ensamkommande barn

Socialnämndens beslut
Överenskommelse mellan Vaxholms stad och Sorsele kommun avseende överflyttning av 
ensamkommande barn godkänns.

Ärendebeskrivning
Ordföranden informerar vid dagens sammanträde om rubricerad överenskommelse.  

Förvaltningen presenterar förslag till överenskommelse mellan Vaxholms stad och Sorsele kommun 
avseende överflyttning av ensamkommande barn. Nämnden får skriftligen ta del av förslaget i sin 
helhet. 

Yrkanden
Leslie Öqvist (L) yrkar att överenskommelse mellan Vaxholms stad och Sorsele kommun avseende 
överflyttning av ensamkommande barn godkänns. Ordföranden instämmer i yrkandet. 

 Ordföranden finner bifall till yrkandet. 

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Agneta Franzén, sf 
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