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Dnr SN 2017/00023

Val av justerare
Beslut
Socialnämnden beslutar att jämte ordföranden (KD) utse Tord Johansson (S) att justera
protokollet.
__________
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Dnr SN 2017/00024

Godkännande av föredragningslista
Beslut
Socialnämnden godkänner föredragningslistan.
Ärendet
Föreligger förslag till föredragningslistan.
_______
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Dnr SN 2017/00004

Budgetuppföljning oktober 2017
Beslut
Socialnämnden mottar informationen.
Ärendet
Prognosen för perioden sätts till -11 000 tkr.
Migrationsverket sänkte ersättningarna gällande ensamkommande barn från och med
halvårsskiftet. Förvaltningen ligger i ett stort omställningsarbete för att anpassa
verksamheten mot de lägre ersättningarna samt färre antal barn. Finns en del svårigheter
med till exempel kontrakt på lokaler där det dels har investerats medel för
ombyggnationer, vilket kan belasta förvaltningen vid uppsägning innan dessa är
avbetalade, och dels är det långa uppsägningstider. Dessutom måste det finnas
fungerande personalscheman på enheterna. Prognosen -8 000 tkr bygger på att
planerade åtgärder genomförs löpande.
Inom personlig assistans har det under året varit ökade kostnader främst relaterat till
försäkringskassans minskade stöd, rekryteringssvårigheter samt omställningskostnader
som uppstår vid avslut av brukare. Detta beräknas kosta ca 3 000 tkr mer än budget.
Verksamheten är svårbedömd då försäkringskassans utbetalningsrutiner och
beslutsfattande har stor påverkan på resultatet.
Samma verksamhet lyfter också ökade kostnader för externplacering av
funktionshindrade med ett underskott på ca 3 000 tkr. Dessa merkostnader uppkommer
framförallt på grund av att utflyttningstakten från gruppbostäder inte har kunnat
genomföras som planerat.
Ett ökat vårdbehov, vilket innebär att extrapersonal har behövts sättas in, på flertal
enheter inom boende för personer med funktionshinder bedöms kosta ca 2 000 tkr mer
än budget. Även detta kan ändras relativt fort eftersom förvaltningen har många små
enheter, vilket gör det svårare att parera ändrade omsorgsbehov med oförändrad
personalbemanning.
Fler externplaceringar än budgeterat inom barn och unga, prognosen är nu ett
underskott på ca 5 000 tkr.
Prognosen för avdelningen vuxna med missbruk- och psykiatrifunktionshinder är 1 400
tkr bättre än budget.
Justerandes signatur
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Diverse olika överskott över förvaltningens alla avdelningar, som vakanser, statsbidrag,
effektiviseringar samt resultatbalansering beräknas kunna mota delar av underskottet
med totalt ca 8 600 tkr. Prognosen totalt bygger som vanligt på allmän återhållsamhet
och att åtgärder som är beslutade i förvaltningens ledningsgrupp genomförs.
Några skillnader sen föregående uppföljning.
Personlig assistans 400 tkr sämre, vilket egentligen kan ses som en justering av
prognosen. Här rör det på sig i de enskilda ärendena, en del avslutas och andra
tillkommer. Det kan vara stora förändringar på individernas timbeslut, en som avslutas
kan ha färre timmar än en tillkommande etc.
Externplaceringar funktionshindrade 1 000 tkr bättre. Har varit något färre placeringar
än förväntat.
Psykiatri och missbruksverksamheten förväntas få lägre intäkter, 1 300 tkr, än beräknat i
ett treårigt EU-projekt, beroende på få deltagare i projektet. Intäkten är till viss del
baserad på antal deltagare.
Gruppboenden funktionshinder försämrar prognosen med 1 000 tkr pga ökat
vårdbehov på ett flertal enheter.
Diverse vakanser och allmän återhållsamhet etc ca 1 700 tkr bättre. Här handlar det
mycket om ofrivilliga korta vakanser pga rekryteringssvårigheter.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av Mikael Lindroos.
Förslag till beslut
Socialnämnden mottar informationen.
__________
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Dnr SN 2017/00002

Verksamhetsplan 2018-2020
Beslut
Socialnämnden fastställer Verksamhetsplan 2018-2020 med internbudget.
Ärendet
Kommunstyrelsen har gett nämnder och bolag i uppdrag att lämna in
verksamhetsplaner
med verksamhetsmål senast sista november. Inlämningen sker genom IT stödet
STRATSYS.
Ärendets beredning
Strukturen och layout bestäms av kommunens IT system STRATSYS som används för
planering och uppföljning.
Verksamhetsplanen är beredd av presidiet i samråd med kvalitetsutvecklare Daniel
Åkesson, utvecklingschef Anna Francke Wiking och avdelningarna.
Fackliga organisationer
MBL § 19 genomfördes 30/10
MBL § 11 genomfördes 6/11
Förslag till beslut
Socialnämnden fastställer Verksamhetsplan 2018-2020 med internbudget.
Beslutsgång
Till protokollet förs att kostnaderna för målgruppen yngre personer med
demenssjukdom kommer tillföras förvaltningen och att detta skrivs in i avsnittet
”internbudget”.
Tord Johansson (S) yrkar att verksamhetsplanen för 2018 godkännes med följande tre
tillägg:
Tillägg 1
Under mål 5.3.3.1 och aktiviteter vill vi tillföra en text som lyder:
Verka för att på sikt, kunna erbjuda ett gruppboende för de personer som lyder under
LSS och lider av åldersförändringar, fysiskt eller psykiskt för att öka kvalliten för dessa.
Tillägg 2
Justerandes signatur
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Det ska finnas ett mål angående patientsäkerheten.
Samt att det till protokollet förs att ” När det gällerpatientsäkerheten så har vi haft det
som ett prioriterat område i verksamhetsplanen för 2016 och 2017. Vi ser att brukare
ökar och likaså delegationerna, detta är ett bekymmer. Vill påminna om att det är
nämnden som är ytterst ansvarig att det inte händer något på grund av brister i
patientsäkerheten.”
Tillägg 3
Under mål 6.5.2 sänka både kort- och långtidssjukskrivna, under aktiviteter tillföra, att
införa en ledarskapsutvecklare i verksamheten.
Samt att det till protokollet förs att ” Vi ser att det går väldigt segt att sänka sjuktalen.
Både Halmstad kommun centralt, socialförvaltningen och en hel del som forskar på
området menar att det är ledarskapet som är nyckeln till att må bra på
jobbet/arbetsplatsen och där igenom sänka sjuktalen. Socialnämnden har under en hel
del år haft med i sin verksamhetsplan under aktiviteter, att man ska vidarutveckla
ledarskapet inom förvaltningen för att uppnå en mer hälsosam arbetsplats (UL). Efter
som man inte uppnår önskad effekt med UL, så menar vi att man borde komplettera
med att införa en ledarskapsutvecklare för att förstärka och nå önskat mål tidigare.”
Ella Kardemark (KD) yrkar på att verksamhetsplan 2018-2020 fastställs utan ändringar.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Ella Kardemarks förslag
bifallits
Votering begärd
Omröstning
Den som vill bifalla Ella Kardemarks yrkande röstar ja, den som vill bifalla Tord
Johanssons yrkande röstar nej.
Omröstningsresultat
Ella Kardemark (KD), Magnus Ackerot (M), Ewa Sjögren (M), Simon Karlsson (L),
Svein Henriksen (MP), Ewy Henriksson (C) röstar ja. Tord Johansson (S), Ann Margret
Meijer (S), Ulf Johansson (S) Kim Ljungcrantz (V) , Susanne Larsen (SD) röstar nej.
Tord Johansson, Ann-Margret Meijer, Ulf Johansson, reserverar sig till förmån för ett
eget yrkande.
Kim Ljungcrantz, Susanne Larsen reserverar sig
Socialnämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag.
__________
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Dnr SN 2017/00297

Sammanträdesdagar 2018
Beslut
Socialnämnden beslutar att fastställa sammanträdesdagar för socialnämndens och
individutskottet för år 2018 enligt bilagan ”Sammanträdesdagar 2018”.
Ärendet
Socialnämnden ska inför varje nytt verksamhetsår besluta om dag och tid för sina samt
socialnämndens individutskotts sammanträde.
Enskilda ärenden behandlas av inrättat individutskott. Allmänna ärenden kommer
alltjämt att behandlas vid socialnämndens sammanträden.
Individutskottet sammanträder varannan torsdag kl. 9:00–12:00 (om inget annat anges).
Även socialnämndens sammanträden kommer att hållas torsdagar kl. 09:00 - 12:00, de
datum som anges i bilaga.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av Annelie Wallentin.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att fastställa sammanträdesdagar för socialnämndens och
individutskottet för år 2018 enligt bilagan ”Sammanträdesdagar 2018”.
Beslutsgång
Socialnämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag.
__________
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Dnr SN 2017/00313

Information om SKL:s satsning rörande psykisk hälsa
Beslut
Socialnämnden tar emot informationen.
Ärendet
2016 slöts en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges kommuner och
landsting (SKL)om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa.
Överenskommelsen har en bred ansats med syfte att:
Skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete på området psykisk hälsa, med ett
gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer.
Öka tillgängligheten till stöd och behandling av god kvalitet och att förebygga och
motverka psykisk ohälsa.
Gemensamma lokala/regionala analyser och handlingsplaner ska ligga till grund för
arbetet med att identifiera utmaningar och målsättningar på kort och lång sikt.
Målsättningen i 2016 års överenskommelse var att göra överenskommelser med likartad
inriktning 2017 och 2018 under förutsättning att Riksdagen beviljar medel för ändamålet
I Halland har man tagit fram en gemensam analys- och handlingsplan som har
fastställts av strategisk grupp inom den regionala stödstrukturen.
I Halmstad kommun har socialförvaltningen samordnat en grupp med representation
från Hemvårds- och Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen som tagit fram en
gemensam prioritering av aktiviteter.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av Anna Francke Wiking
Förslag till beslut
Socialnämnden tar emot informationen.
__________
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Dnr SN 2017/00236

Tillsyn av IVO, Dnr 8.4.2-7233/2017-3, vid stödboendet
Klackens Tvärgränd
Beslut
Socialnämnden beslutar att avge yttrande till IVO enligt bilagan: Yttrande till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO), dnr 8.4.2-7233/2017.
Ärendet
Inspektionen för vård och omsorg genomförde en föranmäld inspektion den 29 augusti
vid stödboendet Klackens Tvärgränd och begär nu nämndens yttrande över
dokumentation av uppdrag för stödboendet. Nämnden har upprättat en ny rutin för
placering av ungdomar i stödboende och HVB.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av enhetschef Anna Bringman och i samråd med vik. avdelnings
chef Christel Lood.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att avge yttrande till IVO enligt bilagan: Yttrande till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO), dnr 8.4.2-7233/2017.
Beslutsgång
Socialnämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag.
__________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Halmstads kommun
Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden

SN § 94

Sammanträdesdatum
2017-11-16

Sida
12(20)

Dnr SN 2017/00309

Anpassad organisation från 1 januari 2018 inom avdelningen
ensamkommande barn och unga
Beslut
Socialnämnden har mottagit information om den nya anpassade organisationen inom
avdelningen ensamkommande barn och unga, från och med den 1 januari 2018.
Ärendet
I Sverige har antalet ensamkommande barn som kommer till Sverige minskat.
Anvisningar av ensamkommande barn från Migrationsverket till Halmstads kommun
har minskat kraftigt under år 2016 och år 2017.
Utifrån denna bakgrund med minskat antal ensamkommande barn inom
verksamheternas insatser har avdelningen beslutat att minska antalet HVB och
stödboendeplatser. Beslut har fattats om att det blir stödboendet Kadettbyn som
avvecklas först. Därefter blir det HVB Neptunigatan med fyra avdelningar som
avvecklas i två etapper.
Stödboendet Kadettbyn stängs senast den 30 november.
HVB Neptunigatans avdelning 1 och 2 stängs senast den 30 november. Avdelning 3 och
4 stängs senast den 15 december.
Det är ett 30 tal anställda i nuläget som blir övertaliga. För att undvika uppsägning
inrättar socialförvaltningen fyra resursgrupper, då det finns behov av socialpedagoger
och stödassistenter inom andra avdelningar.
Utifrån förändringarna föreslås en anpassad organisation från och med den 1 januari
2018.
Förslag till beslut
Socialnämnden har mottagit information om den nya anpassade organisationen inom
avdelningen ensamkommande barn och unga, från och med den 1 januari 2018.
__________
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Dnr SN 2017/00267

Viljeinriktning med statligt kommunalt bidrag riktat mot
asylsökande ensamkommande ungdomar 18 år
Beslut
Socialnämnden beslutar att avdelningen ensamkommande barn och unga låter
asylsökande ensamkommande ungdomar som fyller 18 år eller ålders uppskrivs till 18 år
och inte har fått något beslut i sin asylansökan, ska bo kvar i kommunens boenden. Ett
krav för att kunna bo kvar är att ungdomen sköter skolgången. Ungdomen ska då kunna
ges möjlighet att bo kvar tills hen har fått ett beslut i sin asylansökan. Ungdomen ska
inte bo kvar under hela överklagandeprocessen, utan ska vid ett avslagsbeslut övergå till
Migrationsverkets boende.
Socialnämnden beslutar att behålla tidigare ställningstagande om att asylsökande
ensamkommande ungdomar som blir åldersuppskrivna till 18 år eller fyller 18 år och får
avslagsbeslut, ska flytta till Migrationsverkets boenden.
Socialnämnden beslutar att den tillfälliga statliga ersättningen ska användas för även
möjliggöra ett fortsatt arbete med mjuka övergångar till Migrationsverkets boenden. Det
vill säga att ungdomarna inte behöver flytta till Migrationsverkets boende samma dag
som avslagsbeslutet erhålls eller samma dag som de åldersuppskrivs tillsammans med ett
avslagsbeslut.
Ärendet
Inom HVB och stödboenden bor i dag asylsökande ungdomar tillsammans med
ungdomar som har fått uppehållstillstånd i åldern mellan 14- 20,5 år.
Vår erfarenhet är att ungdomar som har fått ett avslagsbeslut ofta blir oroliga och
sprider en oro omkring sig, vilket påverkar de övriga ungdomarna. Många asylsökande
ungdomar som har fått avslagsbeslut tappar även sin motivation gällande skolgången,
detta leder till att ungdomar oftare är hemma på boendet och känner sig inte lika
motiverade till att följa regler och rutiner. Detta påverkar övriga ungdomar på boendet.
Att låta unga vuxna som fått avslagsbeslut bo kvar riskerar att leda till en ostabil och
otrygg miljö för övriga ungdomar.
Vi behöver därför beakta de andra ungdomarna på boendena och deras behov av en
stabil och trygg miljö.
I den ekonomiska analysen framkommer det att de 3,2 miljonerna som regeringen har
lämnat i tillfälligt statsbidrag endast räcker till 20 asylsökande ungdomar under knappt
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två månader. Det framkommer även att de 1, 6 miljonerna som regeringen har lämnat i
tillfälligt statsbidrag för år 2018 endast räcker till att 37 ungdomar kan få bo kvar i 27
dygn.
Skulle socialförvaltningen, Halmstads kommun behålla 37 asylsökande ungdomar som
blivit 18 år i sex månader under år 2018, skulle detta kunna kosta Halmstads kommun
10 573 998 kr.
I den ekonomiska analysen framgår att regeringens tillfälliga statsbidrag som syftar till
att asylsökande ensamkommande ungdomar från 18 år ska kunna bo kvar under hela
asylprocessen, kommer inte att täcka de kostnader som uppstår.
Om socialnämnden fattar beslut om att bevilja asylsökande ensamkommande ungdomar
från 18 år att bo kvar under hela asylprocessen och den statliga ersättningen inte räcker ,
kommer kostnader att belasta kommunens budget.
En annan aspekt som diskuterats med socialförvaltningens jurist är på vilka juridiska
grunder en beviljad insats kan avbrytas, på grund av ekonomiska skäl? Teoretiskt är det
möjligt att fatta ett tidsbegränsat beslut men det blir svårt att argumentera för att avbryta
en insats med en motivering utifrån ekonomiska skäl.
I lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. framgår det att det är
Migrationsverket som har det statliga ansvaret för vuxna asylsökandes uppehälle och
boende. Vuxen är den person som har fyllt 18 år.
Avdelningen ensamkommande barn och unga har i nuläget en rutin som innebär att:
asylsökande ungdomar som fyller 18 år blir åldersuppskrivna till 18 år blir 18 år och har
fått ett avslagsbeslut ska flytta till Migrationsverkets boenden.
Avdelningen förordar att nuvarande handläggningsrutin bör kvarstå gällande att de
ungdomar som blir åldersuppskrivna till 18 år eller fyller 18 år och har fått ett
avslagsbeslut ska övergå till Migrationsverkets boende.
Ett förslag är att avdelningen ensamkommande barn och unga låter asylsökande
ensamkommande ungdomar som fyller 18 år eller åldersuppskrivna till 18 år och som
inte har fått något beslut i sin asylansökan, ska kunna bo kvar i kommunens boende,
fram tills ett första avslagsbeslut. Ett krav ska vara att ungdomen sköter skolgången.
Förslagsvis ska inte ungdomen bo kvar under överklagandeprocessen, utan ska vid ett
avslagsbeslut övergå till Migrationsverkets boende.
Ett andra förslag är att den statliga ersättningen ska kunna möjliggöra ett arbete med
mjuka övergångar till Migrationsverkets boenden, i en större utsträckning. Det vill säga
att ungdomarna inte behöver flytta till Migrationsverkets boende samma dag som
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avslagsbeslutet erhålls eller samma dag de får beslut om åldersuppskrivning tillsammans
med ett avslagsbeslut.
Förslaget ger en ökad möjlighet för ungdomarna att avsluta sina kontakter på ett bättre
sätt vid flytt till en annan kommun.
Ärendets beredning
Socialchef Hans Jörgen Wahlhed
Tf avdelningschef Christel Lood
Controller Marie Lindau
Utredare Monika Johansson Björk
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att avdelningen ensamkommande barn och unga låter
asylsökande ensamkommande ungdomar som fyller 18 år eller ålders uppskrivs till 18 år
och inte har fått något beslut i sin asylansökan, ska bo kvar i kommunens boenden. Ett
krav för att kunna bo kvar är att ungdomen sköter skolgången. Ungdomen ska då kunna
ges möjlighet att bo kvar tills hen har fått ett beslut i sin asylansökan. Ungdomen ska
inte bo kvar under hela överklagandeprocessen, utan ska vid ett avslagsbeslut övergå till
Migrationsverkets boende.
Socialnämnden beslutar att behålla tidigare ställningstagande om att asylsökande
ensamkommande ungdomar som blir åldersuppskrivna till 18 år eller fyller 18 år och får
avslagsbeslut, ska flytta till Migrationsverkets boenden.
Socialnämnden beslutar att den tillfälliga statliga ersättningen ska användas för även
möjliggöra ett fortsatt arbete med mjuka övergångar till Migrationsverkets boenden. Det
vill säga att ungdomarna inte behöver flytta till Migrationsverkets boende samma dag
som avslagsbeslutet erhålls eller samma dag som de åldersuppskrivs tillsammans med ett
avslagsbeslut.
Beslutsgång
Ella Kardemark (KD) yrkar att socialnämnden att det tydliggörs i ”viljeinriktning –
asylsökande ensamkommande ungdomar 18 år” att det naturligtvis alltid sker en
individuell bedömning i varje enskilt fall.
Yrkandet bifalles
Kim Ljungcrantz (V) yrkar att även de ensamkommande barn som får beslut från
Migrationsverket och åldersuppskrivs ska få bo kvar i kommunen till dess att beslutet
vunnit laga kraft
Ella Kardemark (KD) yrkar att socialnämnden beslutar i enlighet med liggande förslag.
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Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Ella Kardemarks förslag
bifallits
Kim Ljungcrantz (V) reserverar sig.
Socialnämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag.
__________
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Dnr SN 2017/00211

Riktlinjer boendestöd inom avdelningen för stöd och service
2017
Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna nya riktlinjer - Boendestöd inom avdelningen för
stöd och service 2017.
Ärendet
Boendestöd är en biståndsbedömd insats utifrån 4 kapitlet 1 § SoL (socialtjänstlagen) för
individer som bor i ordinär bostad och tillhör angiven målgrupp. Boendestödet
verkställs inom avdelningen för stöd och service och ska medverka till att personer
tillhörande målgruppen kan känna trygghet i sitt boende. Insatsen utgår från individens
delaktighet där individen ska få möjlighet att förbättra och/eller upprätthålla förmågan
att leva ett så aktivt, meningsfullt och självständigt liv som möjligt. Vidare ska
boendestödet medverka till att individen kan bo kvar i ordinärt boende som ett
alternativ till bostad med särskild service. Målet med boendestödet är bland annat att
bibehålla och/eller utveckla individens resurser och förmågor.
Att arbeta med boendestöd kräver samspel, förtroende och kunskaper om individens
livssituation. Relationen med individen blir därför central. Boendestödet ska hjälpa till
med att tillvarata och stärka individens resurser så långt som det är möjligt både i och
utanför bostaden. Det kan handla om att komma igång med en fritidsaktivitet eller
introducera välfärdsteknik i vardagen. Det handlar såväl om ett pedagogiskt samt socialt
stöd för att engagera, uppmuntra och motivera individen till delaktighet, ansvarstagande
och engagemang i sin livssituation.
Förslag till beslut innebär att riktlinjer boendestöd inom avdelningen för stöd och
service 2017 ersätter de gamla riktlinjerna daterade 2012. Riktlinjerna ska vara
vägledande och vara ett stöd för arbetet utifrån gällande lagstiftning.
Ärendets beredning
Ärendet har under våren 2017 beretts tillsammans med berörda enhetschefer,
medarbetare inom boendestödet och på handläggningsenheten inom avdelningen för
stöd och service.
Ärendet har även beretts tillsammans med avdelningschef Marie Langemark, stöd och
service samt i socialförvaltningens ledningsgrupp.
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Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna nya riktlinjer - Boendestöd inom avdelningen för
stöd och service 2017.
Beslutsgång
Socialnämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag.
________
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Dnr SN 2017/00001

Anmälningsärenden/delegationsbeslut
Beslut
Socialnämnden mottar informationen.
Ärendet
Med hänsyn till socialnämndens delegation anmäls följande beslut:
1. Förvaltningen anmäler beslut fattade av enhetschefer/arbetsledare
avseende anställningar.
2. Förvaltningen anmäler beslut fattade i verksamhetssystemet Procapita
från föregående månad.
3. Förvaltningen anmäler beslut fattade av alkoholhandläggare avseende
beslut om serveringstillstånd.
4. Förvaltningen anmäler beslut fattat av enhetschef avseende anmälan om god man
enligt delegationsordningen 1.4.1.
Förvaltningen anmäler även följande inkomna skrivelser/beslut:
5. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
6. Delårsrapport Halmstad direkt maj–augusti 2017 från Servicekontoret
7. Protokoll från Patientnämnden Halland 2017-10-19
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av Annelie Wallentin
Förslag till beslut
Socialnämnden mottar informationen.
_________
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Information till socialnämnden
Beslut
Socialnämnden mottar informationen.
Ärendet
1. Enligt delegationsordningen ska individutskottets protokoll anmälas till
nästkommande socialnämnd. Förvaltningen anmäler härmed protokoll från
socialnämndens individutskott 171026 samt 171109.
2. Förvaltningen informerar om Gamletull, Boende för yngre personer med
demenssjukdom.
3. Förvaltningen informerar om förstudien bostad med särskild service.
4. Kl 11:00-12:00 Besök av revisorerna
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av Annelie Wallentin.
Förslag till beslut
Socialnämnden mottar informationen.
_________
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