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Beslutande Ulla Eriksson Berg (L) ordförande, Linda Söder Jonsson (S) §§ 23-28, 33, Marita Pettersson 
(S), Anna-Karin Tornemo (V), Eleonor Westlund (C), Ewa Granudd (M) och Britt-Marie 
Häggkvist Back (SD). 

Tjänstgörande  
ersättare Angelica Stigenberg (S), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) §§ 29-32, 34-39 

 

Ersättare  Rune Broström (SD), Yvonne Ericsson (M) §§ 23-28, 33 

Övriga  
deltagande  Vård och omsorgschef Kenneth Pettersson, tillförordnad IFO-chef Åse Björkman, 

Handläggare Helena Björnberg § 33, kanslichef Eva Kristina Andersson och 
nämndsekreterare Frans Flodin. 

Utses att justera  Eleonor Westlund 
Ersättare för 
justerare Eva Granudd 
Justeringens  
plats och tid Kansliet 2017-03-02 klockan 16.00  
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Protokoll 2017-02-28 
 

1 Uppföljning placeringar 

2 Beläggningsstatistik för lediga lägenheter/platser i särskilda  

boenden inom äldreomsorg, LSS och boende för ensamkommande 

3 Information från förvaltningen 

4 Information om verktyget Innovationsguiden 

5 Verksamhetsbil till statsvårdslaget 

6 Budgetuppföljning per den 31 januari 2017 

7 Utförande av kommunens anhörigstöd och servicetjänsterna:  
frivilligsamordnare och kommunfixare 

8 Rapportering – ej verkställda gynnande biståndsbeslut/ej verk- 
ställda domar 

9 Kontaktpolitiker 

10 Rättelse – Feriepraktik 2017 

11 Delegationsordningen 

12 Årsbokslut 2016 

13 Kaféverksamhet vid tågstationen 

14 Internkontrollplan 2017 

15 Meddelanden delegationsbeslut 

16 Meddelanden 

17 Checkteckningsrätt 2017 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 23 
Uppföljning av placeringar (SN 2017/28) 
Vård och omsorgschef Kenneth Pettersson och tillförordnad IFO-
chef Åse Björkman går igenom uppföljning av placeringar och 
öppenvård för 
- institutionsplaceringar - vuxna respektive barn 
- hem för vård eller boende – vuxna respektive barn 
- familjehemsvård – vuxna respektive barn 
- Öppenvård – vuxna respektive öppna insatser – barn 
- internat LSS – barn och unga 

 
Av genomgången framgår hur många placeringar som gjorts och 
till vilken kostnad.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Sammanställning av kostnader för placeringar och extern 
öppenvård per sista januari 2017 

 
Beslut Socialnämnden lägger informationerna till handlingarna. 
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§ 24 
Beläggningsstatistik för lediga lägenheter 
och platser i särskilda boenden inom äldre-
omsorg, LSS och boende för ensam-
kommande (SN 2017/26) 
Vård och omsorgschefen redovisar beläggningsstatistik för lediga 
lägenheter/platser i särskilda boenden inom äldreomsorgen per den 
24 januari 2017: 
 
Äldreomsorg: 
- Misteln, fullt, ingen kö 
- Tallåsgården, fullt, ingen kö. 
- Södergården, fullt, en i kö. 
- Gläntan, fullt, ingen kö. 
 
LSS: 
- Gruppbostad LSS, en ledig lägenhet. 
- LSS servicebostad, ingen ledig lägenhet, fyra i kö. 
 
HVB 
- Det är 33 ungdomar med HVB- insatser i kommunen. 
 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens rapport 2017-02-28 
 

Beslut Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 
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§ 25 
Information från förvaltningen 
Vård och omsorgschefen Kenneth Petterson rapporterar: 
- En servicerapport för bemötande till kommunens invånare har 

redovisats där det framkommer att förvaltningen har en relativt 
dålig service. Med service menas hur snabbt kommunen svarar 
på frågor via telefon och mail. 

- Osäkert läge för kommunens biståndshandläggare, flera 
nyanställningar samtidigt som andra har slutat. 

- Stort arbete med systemet Time Care, dock har Kommunal inte 
gått med efter att de uppmärksammat problem med systemet på 
andra arbetsplatser. 

- Nytt verksamhetssystem är på gång som ska ersätta Magna 
Cura. 

- En Lex Sarah- anmälan ska skickas till Inspektionen för vård 
och omsorg.  

- Det har varit problem med mattransporterna, därför kommer 
Arbetsmarknadsenheten ta över transporten av mat. 

 
T.f. individ- och familjeomsorgschefen Åse Björkman rappor-
terar: 

- Idagsläget är enheten bra bemannad med personal som har rätt 
utbildning och kompetens. 

 
Beslut Socialnämnden lägger informationen till handlingarna 
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§ 26 
Information om verktyget innovationsguiden 
(SN 2017/27) 
Tillförordnad IFO-chef Åse Björkman informerar socialnämnden 
om arbetsverktyget innovationsguiden. 
 
Innovationsguiden (IG) är ett metodverktyg för att utveckla nya 
kreativa lösningar i offentlig sektor. De arbetar med att hitta 
verktyg för hur de kan förbättra barn, unga och deras nätverks 
delaktighet i utredningsprocessen. Samarbete med högskolan sker. 
 
Socialtjänsten har valt att arbeta med innovationsguiden för att 
förbättra socialtjänstens ryckte och för att visa att verksamheten är 
en service. 
 

Beslut Socialnämnden lägger informationen till handlingarna 
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§ 28 
Verksamhetsbil till stadsvårdslaget  
(SN 2016/199) 
På socialnämndens sammanträde i december 2016 togs frågan upp 
om inköp av en ändamålsenlig bil till stadsvårdslaget. Nämnden 
beslutade då att en inventering av befintliga bilar skulle göras. 
Med hjälp av utvecklingsenheten togs det fram en förteckning över 
alla bilar i kommunen. Den skickades ut till respektive fordons-
ansvarig chef med en efterlysning om det fanns någon transportbil 
lämplig för att kunna köra flyttar inom kommunen dagtid samt 
plats för minst fyra medpassagerare. Endast ett svar kom in. 
 
KKTAB meddelade utifrån detta att de under våren kommer byta 
ut några av sina personbilar och kommer i sådant fall kunna möjli-
ggöra en personbil till stadsvårdslaget. Idag kör stadsvårdslaget 
redan en personbil med släpkärra vilket är problematiskt vid 
flyttar. Detta för att kärran har ett mycket begränsat lastutrymme 
som gör att det tar mycket längre tid med fler antal turer fram och 
åter. Verksamhetens bedömning är därför att en personbil med släp 
inte är ett ändamålsenligt och ur miljöhänseende bra alternativ. 
 
Enhetschef och arbetsledare för stadsvårdslaget har besökt olika 
bilhandlare och hittat en ändamålsenlig transportbil med möjlighet 
att transportera både möbler och fem medpassagerare. Denna skul-
le möjliggöra att stadsvården skulle kunna ta fler uppdrag än de 
gör idag eftersom den är både större och har en extra passagerar-
plats. Bilen är flexibel på flera sätt eftersom bilsäten vid behov kan 
lyftas ur och sättas i. Kostnaden på ny bil uppgår till 264 400 kr 
exklusive moms (330 500 kr inklusive moms). 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-02-02 
• Listor på kommunens bilar 
• Offert, Bilia 

 
Beslut Socialnämnden godkänner investeringen av en verksamhetsbil till   
 stadsvårdslaget och överlämnar beslutet till kommunstyrelsen för   
 beslut. 

 
Reservation Mot beslutet reserverar sig Ewa Granudd (M), Lena Nordstedt (C) 

och Ellenor Westlund (C) skriftligt. 



Reservation 

Alliansen anser att vi ska titta på möjligheten att köpa en bättre begagnad bil till 
stadsvårdslaget i stället för en ny. 
 
 
Kungsör 2017-02-28 
 
 
 
 
Ewa Granudd M  Lena Norstedt C Ellinor Westlund C 
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§ 29 
Budgetuppföljning per den 31 januari 2017  
(SN 2017/49) 
Budgetuppföljningen kan inte lämnas pga. uteblivet underlag. 
 

 
Beslut Socialnämnden kräver att förvaltningen ska kunna lämna 

uppföljningar till framtida sammanträden. 
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§ 30 
Utförande av kommunens anhörigstöd och 
servicetjänsterna: frivilligsamordnare och 
kommunfixare (SN 2016/151) 
Socialförvaltningen fick i uppdrag av socialnämnden den 24 
januari 2017 att utreda möjligheten att få en samordnare för 
anhörigstöd och frivilligsamordning. 
 
Eftersom socialförvaltningen inte har ett färdigt förslag 
återkommer förvaltningen med ett förslag på sammanträdet den 21 
mars 2017. 

 
 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialnämndens protokoll 2016-12-13, § 123 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-29 
• Information om arbetsuppdragen anhörigstöd, frivilligsamord-

nare och kommunfixare 2016-06-17 
• Skrivelse från gruppen Gemenskap i Kungsör 2017-01-23 med 

bilagor 
• Socialnämndens protokoll 2017-01-24, § 8 
 

SN överläggning Under överläggningen konstateras att förvaltningen inte är klar 
med beredningen av ärendet. Ärendet tas upp för beslut vid nästa 
sammanträde. 
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§ 31 
Rapportering av ej verkställda gynnande 
biståndsbeslut (SN 2017/24) 
Socialförvaltningen ska lämna en statistikrapport över hur många 
gynnande beslut enligt  

• socialtjänstlagens (SoL) 4 kapitel, §§ 1 och 9 samt  
• lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

§ 28 f-g 

som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive 
beslut. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut 
gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive 
beslut. Uppgifterna i rapporten ska vara avidentifierade.  
 
Socialförvaltningen rapporterar att det nu finns 7 ej verkställda 
beslut den 28 februari 2017. Dessa är: 
- 2 beslut som avser kontaktperson enligt SoL  
- 5 beslut servicebostad enligt LSS 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Rapport om icke verkställda beslut 2017-02-28 
 
Beslut Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna. 
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§ 31 
Komplettering av kontaktpolitikergrupper 
(SN 2016/149) 
Kerstin Åkesson (MP) är ny ersättare i socialnämnden. Hon 
föreslås att tilldelas uppdraget som kontaktpolitiker i 
verksamheten: Daglig verksamhet. 

 
 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialnämndens ordförandes förslag till reviderad 
kontaktpolitikerlista 2017-01-18 

 
Beslut Socialnämnden kompletterar listan över kontaktpolitiker med 

Kerstin Åkesson (MP) i verksamheten: Daglig verksamhet. 
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§ 32 
Feriepraktik 2017 (SN 2017/11) 
Vid socialnämndens sammanträde den 24 januari 2017 beslutade 
nämnden om hur feriepraktikplatser ska hanteras år 2017. Viss text 
hade dock fallit bort i ingresstexten vilket gör att ärendet är 
svårtolkat. Den riktiga lydelsen ska var: 
 
”Kungsör kommun erbjuder sedan många år tillbaka feriepraktik 
under sommarlovet till gymnasieungdomar. Hittills har alla ung-
domar som ansökt om en feriepraktikplats kunnat få det. Av erfa-
renhet är det cirka två tredjedelar av aktuell årskull på gymnasiet 
som söker feriejobb hos kommun. 
 
Under de senaste åren har kommunens budget för feriepraktik varit 
konstant 460 000 kronor, så också för innevarande år. Kommunens 
kostnad för en ferieplats är cirka 10 000 konor inklusive sociala 
avgifter. En feriepraktik varar under tre veckor. 
 
Förra året var det 70 ungdomar som omfattades av rätten att söka 
en ferieplats. Av dessa var det 46 ungdomar som sökte varav 
samtliga kunde erbjudas en plats. 
 
Under 2017 beräknas 100 ungdomar omfattas av rätten att ansöka 
om en feriepraktikplats. Av dessa bedömer förvaltningen att cirka 
65 ungdomar kommer att ansöka om en plats. Detta är långt flera 
än det finns avsatta budgetmedel till. 

 
Kungsör kommun har inte något generellt beslut om att alla gym-
nasieungdomar som ansöker om feriepraktikplats ska beviljas en 
plats. Populationen ungdomar kan skifta mycket mellan årskul-
larna. 
 
Socialförvaltningen föreslår att antalet platser ska anpassas till be-
fintlig budget. Det innebär att inte alla ungdomar kommer att få en 
plats. Platserna fördelas då genom lottning bland alla sökande.” 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-11 
• Socialnämndens protokoll 2017-01-24, § 16 
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Beslut Socialnämnden upphäver sitt beslut från den 24 januari 2017, § 32 
och ersätter det med den riktiga ingressen (se ovan). Beslutet i 
övrigt kvarstår: 

 
 Socialnämnden beslutar att  
 

- feriepraktikplatser ska rymmas inom budget samt att platserna 
fördelas genom lottning. 
 

- en uppföljning ska redovisas vid socialnämndens sammanträde 
i april 2017. 
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§ 33 
Revidering av delegationsordningen  
(SN 2017/50) 
Delegationsordningen för socialnämndens myndighetsutövning har 
reviderats. Lagrum och delegater har uppdaterats och en 
omstrukturering har gjort. 
 
Vid samanträdet lämnades en kompletterande bilaga av ändringar i 
delegationsordningen. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-13 
• Kompletterande bilaga, 2017-02-28 
 

Beslut Socialnämnden fastställer det bilagda reviderade förslaget på 
socialnämndens delegationsordning inklusive de kompletterade 
punkterna. 
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§ 34 
Årsbokslut 2016 (SN 2016/225) 
Det ekonomiska resultatet för socialnämnden 2016 hamnar på ett 
underskott om cirka 10 miljoner kronor. En stor del av detta beror 
på individ och familjeomsorgs ansträngda situation med 
personalbrist och ett högt mottagande av ensamkommande 
ungdomar.  
 
Verksamheten har därmed tvingats anlita bemanningsföretag till 
höga kostnader och IFO-chefstjänsten har varit bemannad av en 
chefskonsult under sex månader. På grund av hög arbetslöshet, inte 
minst inom gruppen nyanlända, så hamnar försörjningsstödets 
resultat högre än beräknat. 
 
Alla verksamheter har tagit fram en verksamhetsberättelse. 
Nämnden tar ställning till ett sammanfattat årsbokslut. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens sammanfattade årsbokslut 2016 
 

Beslut Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till sammanfattat 
bokslut för socialnämnden 2016 och överlämnar det till 
kommunstyrelsen. 
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§ 35 
Förslag till öppnande av kafé/kioskverk-
samhet i tågstationshuset (SN 2017/51) 
Tidigare har en privat aktör drivit kafé/kioskverksamhet i 
tågstationen på Järnvägsgatan 6 utan vidare ekonomiska resultat. 
Betydelsen för kommunen av att ha en service för pendlande och 
turister är stor och viktig för orten. Tanken här är att kunna 
möjliggöra en plats för arbetspraktik och att med åtgärdsanställd 
personal bemanna kaféet/kiosken vardagar klockan 06.00-10.00 då 
det finns flest avgångar med tåg/buss och människor i rörelse. 
 
Målet med denna verksamhet skulle vara att dels ge en god service 
för dem som väljer att besöka Kungsör, dels att ge möjlighet till 
arbetspraktik och eller åtgärdsanställning samt att få driften för 
kaféet/kiosken att gå ihop ekonomiskt. Under sommartid skulle 
verksamheten kunna användas som feriearbete för ungdomar i 
gymnasieålder och där även viss turistinformation/guidning skulle 
kunna ingå. 
 
Några anledningar till att komma igång med verksamheten redan 
våren 2017 är närheten till det nyöppnade ”Miniature Kingdom” 
men också utifrån de färdiga planerna för flytt av resecentrum från 
torget till tågstationen. 
 
Uppstartskostnad för inköp av inventarier och varor beräknas till 
15 000 kr. Primär försäljning av kaffe, te, smörgås, sötsaker och 
under säsong även glass. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-06 
 

Beslut Socialnämnden godkänner att 
 

- Enheten för arbetsmarknad och försörjning öppnar kafé/kiosk-
verksamhet i tågstationen. 
 

- kostnaden för inköp av inventarier finansieras genom intäk-
terna från försäljningen. 
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§ 36 
Internkontrollplan 2017 
(SN 2017/52) 
Socialnämnden ska fastställa en internkontrollplan för att ta fram 
förslag på punkter som särskilt ska granskas för år 2017. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens  
 

Beslut Socialnämnden inväntar instruktioner från kommunstyrelsen 
gällande internkontrollplan 2017 
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§ 37 
Meddelanden delegationsbeslut (SN 2017/) 
Socialnämndens myndighetsutskotts protokoll 2017-01-25 §§ 1-23 
 
 
Socialförvaltningen har fattat beslut enligt delegation. Jämförelse 
görs mot förra året. 
 
Försörjningsstöd  
 
 2016 2017 
 Bifall Avslag Belopp Bifall  Avslag  belopp  
Januari 97 19 504496    
Februari 93 11 436122    
Mars 103 5 531316    
April 86 13 518874    
Maj 92 9 530606    
Juni 110 16 554205    
Juli 111 30 631133    
Augusti 90 49 456560    
September 87 38 490229    
Oktober 88 31 497744    
November 92 23 488702    
December       
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Beslut om utredning och behandling samt familjerätt 
 
 Utrednings- och 

behandlingsbeslut 
Familjerättsbeslut 

 2016 2017 2016 2017 
Januari 14  3 4 
Februari 15  5  
Mars 16  4  
April 12  6  
Maj 10  2  
Juni 14  2  
Juli 6  2  
Augusti 5  7  
September 2  4  
Oktober 10  7  
November 11  6  
December     
 
Färdtjänst och riksfärdtjänst 
 
 Färdtjänst 

Antal beslut 
Riksfärdtjänst 

Antal enkelresor 
 2016 2017 2016 2017 
 Bifall Avslag Bifall Avslag 
Januari 4 0 6 0 8 4 
Februari 11 0   6  
Mars 13 0   18  
April 4 0   14  
Maj 9 0   24  
Juni 5 0   19  
Juli 3 0   22  
Augusti 12 0   21  
September 5 0   28  
Oktober 9 0   10  
November 10 0   38  
December 16 0   16  
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Biståndsbeslut  
 
 Beslut enligt SoL 2016 Beslut enligt SoL 2017 
 Bifall Avslag  Bifall  Avslag 
Januari  61 0 48 0 
Februari  46 0   
Mars  47 0   
April  68 1   
Maj  43 1   
Juni  44 1   
Juli  46 0   
Augusti           64 0   
September 58 2   
Oktober  46 2   
November  46 0   
December  34 1   

 
 Beslut enligt LSS 2016 Beslut enligt LSS 2017 
 Bifall Avslag  Bifall  Avslag 
Januari  2 0 2 2 
Februari  3 0   
Mars  1 0   
April  2 2   
Maj  4 1   
Juni  3 2   
Juli  1 0   
Augusti  1 0   
September 1 0   
Oktober  0 2   
November  2 0   
December  2 0   

 
Beslut  Socialnämnden  
 

- lägger meddelandena om delegationsbeslut till handlingarna  
 

- noterar att det saknas underlag från december och januari, 
socialnämnden kräver fullständig redovisning varje månad. 
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§ 38 
Meddelande 
 
En överenskommelse om konsultation avseende tandvård har 
fattats mellan Kungsör kommuns socialförvaltning och tandläkare 
Harald Hagnell. Dnr SN 2017/12 
 
Kommunstyrelsen har antagit en handlingsplan för att förebygga 
våldsbejakande extremism. Dnr SN 2017/43 
 
Från och med den 1 januari 2017 har Migrationsverket övertagit 
uppdraget om bosättning för vissa nyanlända. Dnr SN 2017/42 
 
Kungsörs kommun har tecknat ett avtal med Berendsen Textil 
Service AB om tvätthantering. Dnr SN 2017/35 
 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har 
beslutat den 20 januari 2017 att godkänna en överenskommelse 
med regeringen om en satsning under 2017 att stärka jämställd-
hetsarbetets inriktning mot män, pojkar och maskulinitetsfrågor. 
SN 2017/41 
 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har 
beslutat den 20 januari 2017 att godkänna en överenskommelse 
med staten om en handlingsplan för samverkan vid genomförande 
av vision e-hälsa 2025.  Dnr SN 2017/40 
 
Förvaltningsrätten har lämnat en skrivelse om de bestämmelser 
som gäller i samband med överlämnande av mål och om de hand-
lingar som i normala fall bör överlämnas till förvaltningsrätten i 
samband med att ett överklagande överlämnas. Dnr SN 2017/39 
 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har 
beslutat den 20 januari 2017 att rekommendera Sveriges 290 
kommuner att fatta beslut att anta styrelsens rekommendation att 
stärka utveckling och kvalitet på särskilda boenden för äldre 
nattetid. Dnr SN 2017/37 
 
En föranmäld livsmedelskontroll har genomförts av Västra 
Mälardalens myndighetsförbund på gruppbostaden Grindstugan, 
Kräftan 1. Dnr SN 2017/33 
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En oanmäld livsmedelskontroll har genomförts av Västra 
Mälardalens myndighetsförbund på Citygruppen dagverksamhet, 
Oden 10. Dnr SN 2017/17 
 
En föranmäld livsmedelskontroll har genomförts av Västra 
Mälardalens myndighetsförbund på gruppbostaden Borgen, 
Borgen 1. Dnr SN 2017/32 
 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har avslagit Arboga 
kommuns ansökan om överflyttning av ett ärende till Kungsör 
kommun. Dnr SN 2016/209  
 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har utfärdat ett till-
ståndsbevis för enskild verksamhet enligt 7 kap 1 § första stycket 
socialtjänstlagen att bedriva hem för vård eller boende. Tillstånd-
shavaren är Omsorg I&U AB på Kungsgatan 65 i Kungsör. Dnr 
SN 2017/21 
 
Kungsör kommun och Arbetsförmedlingen har tecknat ett avtal 
som ger Kungsör kommun tillgång till Arbetsförmedlingens 
webbstöd för utbildningskontrakt. Dnr SN 2017/20 
 
Arboga kommun har informerat Kungsör kommuns socialförvalt-
ning om ett beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 
IVO har genomfört en tillsyn av familjehemmet Nova Care 
Sverige AB efter klagomål om att ungdomar farit illa. Dnr SN 
2017/15 
 
Efter att socialnämnden redovisat vidtagna åtgärder på krav från 
Inspektionen för vård och omsorg avslutar IVO ärendet. IVO hade 
i sina åtgärdskrav ställt krav på att ungdomar vid stödboendet 
Tallåsgården ska ha egna rum. Dnr SN 2016/216 
 
 

Beslut Socialnämnden lägger meddelandena åt handlingarna 
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§ 39 
Checkteckningsrätt 2017 (SN 2017/57) 
Socialförvaltningen har upprättat ett förslag på checkteckningsrätt 
för personer inom individ- och familjeomsorgen 2017. 
 

 
Beslut Socialnämnden ger följande personer inom individ- och 

familjeomsorgen checkteckningsrätt, var och en för sig: 
 

• Christer Zegarra-Eriksson 
• Magnus Ljungman 
• Marie Spänner 
• Jenny Gellerstedt 
• Pamela Strömberg-Ambros 
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