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Plats och tid SR Gräsö, kommunhuset, Östhammar 2021-06-02 kl.08.45-14.22 
  
Beslutande Enligt särskild närvarolista.- 

-Övriga deltagande Nämndsekreterare Josefin Larsson 
Sektorchef Lina Edlund 
§§77-84 Verksamhetschef myndighet Yvonne Wahlbeck 
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§ 83 Tf enhetschef Carina Kumlin 
§§ 83-84, 87 Verksamhetschef produktion Johan Steinbrecher 
§§85-87 Ekonom Torbjörn Nyqvist 
§ 88 HR-generalist Michaela Thorelius 

  
Utses att justera Anna-Lena Söderblom (M) 
Justeringens plats och tid Kommunhuset, Stångörsgatan 10, Östhammar 2021-06-09 

 
Underskrifter            Paragrafer 77-91 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2021-06-02  3 (19) 

Socialnämnden 
 

§ 77. Val av justerare 

Beslut 
Socialnämnden utser Anna-Lena Söderblom (M) att justera dagens protokoll.  

 

 

 

§ 78. Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Socialnämnden fastställer föredragningslistan.  
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Sammanträdesdatum  Sid 
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Socialnämnden 
 

§ 79. Övervägande enligt 14 § 3 st LVU 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2021-06-02  5 (19) 

Socialnämnden 
 

§ 80. Övervägande enligt 14 § 3 st LVU 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2021-06-02  6 (19) 

Socialnämnden 
 

    Dnr SN-2021-22 
    Dnr SN-2021-23 
    Dnr SN-2021-24 
    Dnr SN-2021-25 
    Dnr SN-2021-26 
 

§ 81. Redovisning av delegationsbeslut 
 

Beslut 

Redovisning av delegationsbeslut godkännes. 
 

Ärendebeskrivning 
Föreligger delegationslistor: 

1. Arbetsutskottets protokoll 2021-05-19. 

2. Delegationsbeslut verksamhetsområde myndighet 2021-05-01 t.o.m. 2021-05-31. 
För parkeringstillstånd redovisas perioden från 2021-03-18 till och med 2021-05-31.  

3. Delegationsbeslut verksamhetsområde produktion 2021-05-01 t.o.m. 2021-05-31. 

4. Beslut i övriga ärenden sektor omsorg 2021-05-01 t.o.m. 2021-05-31. Inga beslut har 
registrerats för perioden. 

5. Beslut av förordnade ledamöter med kompletterande beslutanderätt 2021-05-01 t. o. m. 
2021-05-31.  

6. Ordförandebeslut 2021-05-01 t. o. m. 2021-05-31. Inga beslut har registrerats för perioden. 

 

Beslutsunderlag 
- Delegationslistor i delegationsmappen. Delegationslistorna publiceras i arbetsrummet 

tisdag 1 juni pga månadsskifte. 
- Handlingar i sekretessmappen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2021-06-02  7 (19) 

Socialnämnden 
 

    Dnr SN-2021-63 

§ 82. Information om rutin för hantering av akuta 
personärenden i arbetsutskott och nämnd 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott tar del av rutinen.  

 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden och dess arbetsutskott får ibland akuta personärenden. Med akuta menas här 
att enskild blir lidande om beslutet dröjer. Bland de akuta personärendena finns det dels 
ärenden som skulle kunna behandlas på ett ordinarie sammanträde men att det inte finns 
möjlighet att skicka ut underlag enligt ordinarie rutin, dels finns det ärenden som behöver 
hanteras när det är lång tid kvar till nästa sammanträde såsom under sommaruppehållet. 
Ärendet har diskuterats utifrån arbetsutskottets förutsättningar, konsekvenser för den enskilda, 
handläggningen samt nämndsadministrationen och en rutin har tagits fram.  

Konsekvenser 
Ekonomiska konsekvenser förväntas bli marginellt sänkta arvodeskostnader då målsättning är 
att inte kalla till extra sammanträden annat än när det är absolut nödvändigt. 

Barnkonsekvenser bedöms bli neutrala då handläggningen av ärenden förtydligas och inte ska 
påverka handläggningstid. 

 

Ärendets behandling 
Arbetsutskottet har diskuterat ärendet 2021-03-24, § 74, 2021-04-21, § 96 och 2021-05-19, § 
124.  

Beslutsunderlag 
Rutin hantering av akuta personärenden i arbetsutskott eller nämnd 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Verksamhetschef Yvonne Wahlbeck föredrar ärendet. 

Beslutet skickas till 
Sektor omsorg: Lina Edlund, Yvonne Wahlbeck, Sara Zarmani, Lina Häggström, Carina 
Kumlin, Hatim Abu Rweileh Karin Enlund 

Sektor verksamhetsstöd: Rebecka Modin, Josefin Larsson 

Carina Bäckström för publicering på Ines. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2021-06-02  8 (19) 

Socialnämnden 
 

    Dnr SN-2021-29 

§ 83. Redovisning av avvikelser och synpunkter för första kvartalet 
2021 

Beslut 
Socialnämnden tar del av redovisningen.  

 

Ärendebeskrivning  
Föreligger avvikelser och synpunktsstatistik för första kvartalet 2021. 

 

Beslutsunderlag  
Avvikelser och synpunktsstatistik för första kvartalet 2021  

 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Tf enhetschef Carina Kumlin, verksamhetschef produktion Johan Steinbrecher, 
verksamhetschef myndighet Yvonne Wahlbeck och sektorchef Lina Edlund föredrar ärendet.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2021-06-02  9 (19) 

Socialnämnden 
 

    Dnr SN-2020-79 

§ 84. Lägesrapport: Omställningsarbetet för en ”Trygg och 
hållbar äldreomsorg i Östhammars kommun”  

Beslut 
Socialnämnden tar del av informationen. 

 

Ärendebeskrivning 
Syftet med omställningen är att få till en trygg och hållbar äldreomsorg i Östhammars 
kommun. Omställningen ska finansiera sig självt genom att omfördela resurser från reaktiva 
och mindre effektiva insatser för målgruppen äldre till tidiga och mer effektiva insatser till 
samma målgrupp. Omställningen ska också finansiera den demografiutveckling som ligger 
utöver kommunens skattetillväxt.  

Omställningsplanens innehåll innebär följande: 

 Uppföljning av samtliga beslut med individuella insatser på de särskilda boendena 
Olandsgården, Lärkbacken och Tallparksgården ska vara färdiga 31 mars 2021. 

 Insatser på de särskilda boendena Olandsgården, Lärkbacken och Tallparksgården ges 
som individuella insatser från och med 1 juni 2021. 

 Särskilda boendena Edsvägen 16 och Parkvägen ställs om till enbart demensboenden, från 
och med 1 april 2021. 

 Övernattning inom dagverksamhet för demenssjuka personer införs från och med 1 april 
2021. 

 Korttidsenheten vid vårdcentrum avvecklas 31 mars 2021.  
 Ny korttidsenhet med 7 platser vid Lärkbacken startar 1 april 2021.  
 Målgruppsbeskrivning för blivande psykiatriboende tas fram till senast 31 januari 2021. 
 Nytt psykiatriboende med 6 platser för äldre öppnas vid Lärkbacken med start 1 april 

2021. 
 Ny nattorganisation SoL som är gemensam för ordinärt boende, Olandsgården, 

Lärkbacken och Tallparksgården startar 1 juni 2021. 
 Ny resurspool startar 1 juni 2021. 
 Ny hemsjukvårdsorganisation startar 1 april 2021.  

Baserat på Äldreplanen har en tillämpning utarbetats för att ge vägledning till hur 
Äldreplanen ska kunna omsättas i praktisk handling.  Tillämpningen utgår från syfte och mål 
med äldreomsorgen och ett genuint tillsammansarbete i nätverk med den äldre i centrum.  

Tillämpningen innebär att organisationen förväntas bli mer flexibel och anpassningsbar 
utifrån de äldres behov men även mer kunskapsdriven och innovativ för att hitta lösningar i 
den äldres egen miljö. Den förändring som Äldreplanen och tillämpningen beskriver innebär 
att en ny kultur och nya synsätt kommer ersätta de gamla tankemodellerna om hur en effektiv 
äldreomsorg ser ut.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2021-06-02  10 (19) 

Socialnämnden 
 

Förändringen kommer att genomföras genom att bjuda in till dialog och skapa en gemensam 
förståelse för hur verkligheten ser ut. Att bjuda in till dialog innebär att visa att det enbart går 
att få en trygg och hållbar äldreomsorg i Östhammar genom ett genuint och äkta 
tillsammansarbete och att det arbetet ständigt behöver vara i utveckling. Tillsammansarbetet 
berör alla de äldre, anhöriga, civilsamhället samt kommunens och regionens medarbetare 
samt den politiska ledningen.  

Ärendet har lagts till som ett löpande informationsärende under 2021 kring arbetet med 
implementeringen av antagen omställningsplan och arbetet med antagen tillämpning av 
äldreplanen. Ärendet redovisas muntligt till socialnämnden och dess utskott.  

Ärendets behandling 
Socialnämnden gav förvaltningen i uppdrag 2020-06-17 att ta fram en handlingsplan och en 
långsiktig strategi för en trygg och hållbar äldreomsorg i Östhammars kommun.  

Socialnämnden antog handlingsplan för en trygg och hållbar äldreomsorg i Östhammars 
kommun 2020-09-30. Handlingsplanen konkretiserar vad nämnden vill se av omställningen i 
form av förändrade arbetssätt och verksamheter, samt kompletterar och stödjer Äldreplanen 
”Det goda livet som äldre i Östhammars kommun 2018-2022”.  

Socialnämnden antog omställningsplan för en trygg och hållbar äldreomsorg i Östhammars 
kommun 2021-01-20. 

Socialnämnden antog Tillämpning av Äldreplanen 2021-05-05. 

Lägesrapport har lämnats på socialnämnden 2021-02-10, § 14 och 2021-03-10, § 37 och 
2021-04-07, § 57 och 2021-05-05, § 71. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Sektorchef Lina Edlund, verksamhetschef myndighet Yvonne Wahlbeck och verksamhetschef 
produktion Johan Steinbrecher föredrar ärendet. 

Informerar om APT-besök, nuläge enheten äldre och LSS, hög belastning på Akademiska 
sjukhuset med utskrivningar som medfört att alla individuppföljningar inte är genomförda 
ännu, anpassningar på Parkvägen och Edsvägen 16, resurspoolen, koordinator för 
sjuksköterskor, journalföringssystem, Cosmic link, tillfälliga korttidsplatser, nuläge 
korttidsplatserna på Lärkbacken, semesterplanering, tillfällig vistelse från annan kommun, 
och utbildning.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2021-06-02  11 (19) 

Socialnämnden 
 

    Dnr SN-2021-32 

§ 85. Ekonomisk uppföljning per april 2021 

Beslut 
Socialnämnden tar del av redovisningen. 

 

Ärendebeskrivning 
Ekonomisk uppföljning per april 2021.  

 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk uppföljning per april 2021 

Ekonomisk rapport april 2021 

 

Ärendets behandling 
Socialnämnden har fått redovisning av ekonomin: 2021-03-10, § 38 och 2021-04-07, § 55 och 
2021-05-05, § 73. 

 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ekonom Torbjörn Nyqvist föredrar ärendet. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2021-06-02  12 (19) 

Socialnämnden 
 

    Dnr SN-2021-40 

§ 86. Tertialrapport för socialnämnden  

Beslut 
Socialnämnden godkänner tertialrapport och överlämnar den till kommunfullmäktige. 

 

Ärendebeskrivning 
Under 2021 har Östhammars kommun börjat arbeta utifrån ett nytt styrdokument för 
budgetuppföljning där grundprincipen är att i första hand fokusera på avvikelser, både 
ekonomi och verksamhet. I styrdokumentet beskrivs också att det tre gånger per år ska ske en 
skriftlig rapportering till nämnd, kommunstyrelse och kommunfullmäktige.  

I den skriftliga rapporten ska det ingå en prognos om måluppfyllelse för de satta 
verksamhetsmålen och budgetföljsamhet. 

Socialnämndens tertialrapport blir del av kommunens övergripande tertialrapport. 

 

Beslutsunderlag 
Tertialrapport 

 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ekonom Torbjörn Nyqvist och sektorchef Lina Edlund föredrar ärendet. 

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2021-06-02  13 (19) 

Socialnämnden 
 

    Dnr SN-2021-81 

§ 87. Lönesatsning för sjuksköterskor 

Beslut 
Socialnämnden beslutar om en lönehöjning för sjuksköterskor inom sektor omsorg i 
Östhammars kommun.  

Lönehöjningen är på 3 000 kr per månad för en heltid och proportioneras med hänsyn till 
arbetstagarens sysselsättningsgrad. Ny lön börjar gälla från och med 1 juli 2021. 

 

Ärendebeskrivning 
Sektor omsorg (tidigare socialförvaltningen) har under en längre tid haft svårt att rekrytera 
sjuksköterskor till sina verksamheter. Rekryteringsproblematiken känns igen från andra 
kommuner i både länet och övriga kommunsverige.  

Rekryteringsläget har inneburit att kommunen länge har varit beroende av hyrsjuksköterskor 
för att bemanna, något som både kommer med en hög kostnad men också leder till en sämre 
kontinuitet i verksamheten.  

Budgetförstärkning till 2021 för en satsning på sjuksköterskor 

Socialnämnden har för 2021 getts en ökad budgetram på 1 mnkr för att utforma en satsning 
inom sjuksköterskeområdet.  

Löneläget och länsjämförelse (år 2020) 

I jämförelse med övriga kommuner i länet ligger sjuksköterskelönerna i Östhammar lågt, och 
det är endast Älvkarleby som har en lägre medellön. Snittet för länets kommuner ligger på 
37 307 kr i månaden som genomsnitt och motsvarande för Östhammar är 36 105 kr. I Håbo 
ligger medellönen på 40 071 kr i månaden och det är högst i länet.  

Hyrsjuksköterskor 

Kostnaden för hyrsjuksköterskor har varierat över åren och timpriset styrs till stor del av 
marknadsläget för området och kravställning vid upphandling. När trycket var som värst i 
slutet av 2017 och större delen av 2018 så var timpriset uppe som högst på 1 000 kr per 
timme. I den senaste upphandlingen har timpriset minskat och ligger idag mellan 560 kr och 
650 kr per timme. Detta kan jämföras med timpriset för egen personal på cirka 350 kr per 
timme.  

I tabellen nedan så kan man se årskostnaden i tkr för hyrbemanning av sjuksköterskor: 

År   2020  2019  2018  2017 

Årskostnad   4 466  5 627  8 903  3 262 

 

För 2021 är bedömningen att behovet kommer vara större än 2020.  

Lönesatsning 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2021-06-02  14 (19) 

Socialnämnden 
 

För att både stärka möjligheten att behålla dagens anställda sjuksköterskor och samtidigt 
förbättra rekryteringsläget bedömer sektorn att medellönen behöver vara konkurrenskraftig i 
en länsjämförelse. Förslaget är att ge löneökning utöver årets löneöversyn på 3 000 kr per 
månad räknat på en heltidslön och att den börjar gälla from 1/7 2021.  

Ekonomisk konsekvens 

Satsningen kommer gå till tillsvidareanställda sjuksköterskor inom sektor omsorg där antalet 
idag uppgår till drygt 33 årsarbetare. En höjning med 3 000 kr kommer innebära en 
årskostnad på cirka 52 200 kr per årsarbetare (personalomkostnader och semesterersättning 
inkluderat). Om man också tar höjd för att de hyrsjuksköterskorna som finns i verksamheten 
idag går över till en anställning i kommunen får vi räkna på kostnader som omfattar cirka 38 
årsarbetare.  

Den totala årskostnaden beräknas till 1 983 tkr och utfallet 2021 landar då på hälften eller 992 
tkr.  

 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ekonom Torbjörn Nyqvist, sektorchef Lina Edlund och verksamhetschef produktion Johan 
Steinbrecher föredrar ärendet.  

 

Beslutet skickas till 
Sektorchef Lina Edlund 
Verksamhetschef produktion Johan Steinbrecher 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2021-06-02  15 (19) 

Socialnämnden 
 

    Dnr SN-2021-34 

§ 88.  Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete för första 
kvartalet 2021 

Beslut 
Socialnämnden tar del av informationen.  

 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av sjukstatistik för första kvartalet för sektor Omsorg. Redovisningen kommer 
att ske övergripande på verksamhetsnivå, i bifogad fil kan ni ta del av sjukfrånvarostatistik 
även på enhetsnivå. 

 

Beslutsunderlag 
Sjukfrånvaro Q1 sektor omsorg 

Sjukfrånvaro Q1 2021 Socialnämnden 

 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
HR- generalist Michaela Thorelius och sektorchef Lina Edlund föredrar ärendet. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2021-06-02  16 (19) 

Socialnämnden 
 

    Dnr SN-2021-2 

§ 89. Information från förvaltningen 

Beslut 
Socialnämnden tar del av informationen. 

 

Ärendebeskrivning 
Information från förvaltningen, främst sektor omsorg, i aktuella frågor. På arbetsutskottet 
lämnades information om: 

Corona: Ingen ny smitta bland brukare, och mycket liten smitta hos personal. Gott om 
skyddsutrustning och vi ser inte någon risk med att det skulle kunna ta slut igen. 

Albrektsgatan: Arbetet fortskrider bra. Tre brukare är helt säkra och fyra troligen. Full fart 
med rekryteringen.  

Abborren och Klackskär: Inget besked om luftmätningen ännu. Vi har flaggat för sektor 
samhälle att det kan bli aktuellt för en Plan B om luftmätningen inte blir godkänd och om vi 
inte kan flytta in. 

Appva : Vi har haft en incident med appen Appva kopplat till verksamhet som utförs av 
privata assistansbolag.  Vi har därför gjort en anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten. 

Kommunens sjuksköterskor delegerar rätten att dela medicin till anställda hos 
assistansbolagen som i sin tur delar medicin till brukaren. Vid delning av medicin ska 
assistenten bekräfta det på en signeringslista. Den signeringslista som kommunen använder 
sig av är digital och detta sker i en app, med Vitec Appva AB som leverantör. Kommunen är 
ansvarig för att tillhandahålla telefoner med installerat signeringsverktyg (appen) och också 
ansvarig för att rätt behörighet finns på varje enskild telefon. 

Vid uppdatering appen för signering vid medicindelning har det uppdagats att appen i en våra 
LSS-telefoner har för hög behörighet än vad som är nödvändigt för att utföra det enskilda 
uppdraget. Telefonen används av ett privat assistansbolag med ansvar för en brukare där totalt 
10 assistenter ingår i personalstyrkan för brukaren. Personal har haft möjlighet att ta del av 
information av andra brukare än den man arbetar med. Informationen avser namn, 
personnummer och insats/medicin. 

En assistent på vårdbolag upptäckte en ny vy i appen där tillgång gavs till 28 brukare som 
denne inte hade anknytning till i tjänsten. 

Assistenten klickade på en av dessa för att se vad det var för typ av information och därefter 
uppmärksammade den anställde sin chef som i sin tur uppmärksammade kommunens chefer 
om detta. 

App-leverantören har bistått kommunen och kan i sin logg se att det endast är en telefon som 
har haft för hög behörighet och alltså inte fyra som vi befarade inledningsvis. 

Vi har bett om utdrag ur loggen från leverantören (Appva) för att se vilken aktivitet som finns 
i telefonens logg. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2021-06-02  17 (19) 

Socialnämnden 
 

Assistansanställda som har haft möjlighet att ta del av de registrerades personuppgifter är 
bundna av sekretess. Vi bedömer också att de anställda hos assistansbolaget utgör en betrodd 
tredje part. Det faktum att den anställde som upptäckte incidenten direkt kontaktade sin chef 
som i sin tur meddelade kommunen, styrker den bedömningen.  

 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Sektor chef Lina Edlund föredrar ärendet.  

Informerar om: 

Högt tryck: tryck från Akademiska sjukhuset med utskrivningar, lett till en insändare i UNT. 

Corona: två i ordinärt, och två på gruppbostad och relativt stort utbrott bland personal inom 
LSS gruppbostäder. Gott om skyddsutrustning och vi ser inte någon risk med att det skulle 
kunna ta slut igen. 

Albrektsgatan: arbetet fortskrider bra. Fyra brukare är helt säkra och fem troligen. Full fart 
med rekryteringen.  

Abborren och Klackskär: vi ser ingen mätning i basen på Abborren, på andra våningen, där de 
flesta åtgärderna har genomförts. Kommentarer till ägaren: 

1. Kan vi få bekräftat att mätning gjort på båda planen, i båda gruppbostädernas kök och 
bas 

2. När allt är godkänt och bekräftat, behöver åtgärder för brand göras, enligt brandtillsyn.  
3. Tätning av dörrar är fastighetsägarens ansvar.  
4. Verksamheten kan därefter sätta in brandlarm.  

  



 

 

Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2021-06-02  18 (19) 

Socialnämnden 
 

    Dnr SN-2021-27 

§ 90. Rapporter  

Beslut 
Socialnämnden tar del av rapporterna.  

 

Ärendebeskrivning 
Rapporter och information från socialnämndens ledamöter.  

 

Dagens sammanträde 
Inga rapporter lämnas på dagens sammanträde. 

  



 

 

Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2021-06-02  19 (19) 

Socialnämnden 
 

    Dnr SN-2021-2 

§ 91. Anmälningsärenden 

Beslut 
Socialnämnden tar del av informationen.  
 

Ärendebeskrivning 
Anmälningsärenden i arbetsrummet:  

1. Kommunfullmäktiges beslut om godkännande av årsredovisning för Östhammars 
kommun 2020 (KS-2021-215). 

2. Kommunfullmäktiges beslut om valärende, entledigande som ersättare i 
socialnämnden (KS-2021-187) 

3. Kommunfullmäktiges beslut om valärende, ersättare i socialnämnden (KS-2021-187) 
4. IVO:s beslut avseende tillsyn av Östhammars kommunskontroll av tillstånd för privata 

utförare av hemtjänstinsatser. IVO avslutar ärendet. 
5. Anmälan av personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten. 
6. Verksamhetsberättelse Lokalt samråd HSVO Östhammars kommun 2020 
7. Verksamhetsplan Lokalt samråd HSVO Östhammars kommun 2021 

 

Handlingarna publiceras i arbetsrummet under 3. Information, för dagens 
sammanträdesdatum. 

 

Anmälningsärenden som omfattas av sekretess och skickas på begäran:  

1. Dom från Förvaltningsrätten i Uppsala i överklagan om avslag på ekonomiskt bistånd 
enligt socialtjänstlagen (2011:453), SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

2. Dom från Förvaltningsrätten i Uppsala i överklagan om umgängesbegränsning enligt 
lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 


