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Sammanträdesdatum
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Socialnämndens arbetsutskott

Utdragsbestyrkande

§ 98

Upphävande av riktlinje för loggkontroll
2018/112

Sammanfattning
Socialnämnden antog 2014-11-18 § 122 Riktlinje för loggkontroll ur verksamhetssystemet 
Procapita (dåvarande dnr SOC 2014/192). Vid närmare granskning framkommer att detta 
dokument snarare är att betrakta som en rutin än en riktlinje, och därför inte bör vara fastställd 
av nämnden. En aktuell rutin för loggkontroll finns framtagen av förvaltningen, och är 
tillgänglig för samtliga medarbetare på intranätet.

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta

att Riktlinje för loggkontroll med dnr SOC 2014/192 upphävs.
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Sammanträdesdatum
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Socialnämndens arbetsutskott

Utdragsbestyrkande

§ 99

Ekonomisk rapport och prognos
2018/59

Sammanfattning
Annelie Börjesdotter redovisar ärendets gång. Handlingar kommer att redovisas vid nämndens 
sammanträde. Det preliminära resultatet för halvåret är ca 400 tkr.

Socialnämndens arbetsutskott beslutar

att notera informationen

Beslutet skickas till
Socialnämnden
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Socialnämndens arbetsutskott

Utdragsbestyrkande

§ 100

Reglemente för socialnämnden 2018
2018/122

Sammanfattning
Med anledning av att en ny kommunallag trätt i kraft, samt att det gått lång tid sedan 
nämndens reglemente senast reviderades, har ett förslag till reviderat reglemente tagits fram. 
Det nya förslaget har anpassats efter nya lagbestämmelser, och är utformat för att ha samma 
struktur som övriga reglementen i kommunen.

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta

att fastställa förslaget till reviderat reglemente för socialnämnden
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Socialnämndens arbetsutskott

Utdragsbestyrkande

§ 101

Tillägg till delegationsordning
2018/123

Sammanfattning
Sedan socialnämnden fattade beslut om delegationsordning 2017 har det uppmärksammats att 
ett par smärre tillägg skulle behövas. Det gäller beslut om förebyggande insatser enligt Lagen 
om vård av unga (LVU) 22 §. Dessa ärenden föreslås delegeras till socialnämndens 
arbetsutskott, i likhet med de flesta andra personärenden.

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta

att beslut enligt 22 § 1 och 2 stycket LVU delegeras till socialnämndens arbetsutskott
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Socialnämndens arbetsutskott

Utdragsbestyrkande

§ 125

Inspektion vid HVB Karpen
2018/66

Sammanfattning
2018-03-28 genomförde IVO en föranmäld inspektion vid HVB-hemmet Karpen.
IVO uppmärksammade brist i verksamhetens kvalitet och ställde krav på att huvudmannen 
ska säkerställa att HVB Karpen inte har barn och unga inskrivna i verksamheten som inte bor 
där 
Efter tillsynen av IVO har verksamheten skrivit ut de barn som har varit inskrivna men inte 
faktiskt bott på HVB Karpen. De barn som har varit inskrivna har varit inackorderade, bott 
med sina familjer utanför HVB Karpen. Det har funnits tillsyn och tillsatta kontaktpersoner 
för de barn som inte har varit boende på HVB Karpen.

Socialnämndens arbetsutskotts beslut

Socialnämndens arbetsutskott antar förslaget till redovisning som sitt eget och översänder 
detsamma till inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Beslutet skickas till
Inspektionen för vård och omsorg, Malmö
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