
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 1 (17) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 
SOCIALNÄMNDEN 2016-08-30 
Plats  Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen 
Tid Tisdagen den 30 augusti 2016 kl.18.30–20.30  

ajournering kl. 19.40-19.45 

 

 

Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) 

Britt Hjertqvist (L)  

Conny Bäck (S) 

Krister Wiman (M) 

Anna Ericson (M) 

Monica Sandelin (M)  

Peter Appel (L) 

Per Bengtsson (S) 

Malin Taggu (M) 

Johan Danielsson (M) 

Karin Everlund (S) 

 

ordförande 

vice ordförande 

2:e vice ordförande 

ledamot 

ledamot 

ledamot 

ledamot 

ledamot 

tjg. ersättare för Anders Widesjö (M) 

tjg. ersättare för Lena Forsberg (M) 

tjg. ersättare för Annika Mårtensson (S) 

 
Övriga deltagare Bert Larsson (M) 

Kristina Kinnman-Starck (M) 

Björn Haaland (M) 

Gunilla Lundström (L) 

Lena Svensson (C) 

Rune Setthammar (S) 

Louise Herslow (MP) 

 

Amelie Gustafsson 

Maria Henriksson 

Marie Bertilsson 

Adam Edvinsson 

Sara Sätterberg 

 

 

ersättare 

ersättare 

ersättare 

ersättare 

ersättare 

ersättare 

ersättare 

 

förvaltningschef 

ekonom §§ 44 - del av § 50 

ekonom §§ 44 - del av § 50 

nämndsekreterare 

nämndsekreterare 

Utses att justera Conny Bäck  

Justeringens plats 

och tid 
Lomma kommunhus, 2016-09-05 

 

Paragrafer  

44-55 

 
Underskrifter Sekreterare   

  Sara Sätterberg  

 Ordförande   

  Sofia Forsgren-Böhmer 
 Justerande  

 

 

  Conny Bäck 
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Socialnämnden   

Sammanträdesdatum 2016-08-30   

Paragrafer 44-55   

Datum när anslaget 

sätts upp 

2016-09-06 Datum när anslaget  

tas ned 

2016-09-28 

Förvaringsplats för  

protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 

Underskrift 
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SOCIALNÄMNDEN 2016-08-30 

 

SN § 44 Dnr SN 2016:15.751 

 

 

Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 

föräldrabalken 

 

Ärendebeskrivning  
Ärendet avser nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 

föräldrabalken avseende NN. 

 

Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

 

Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2016-06-21, § 139. 

 

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-05-19 

– Skrivelse från Skatteverket, 2013-08-08 

– Protokoll från socialnämndens arbetsutskott § 139/16  

 

Socialnämnden beslutar följande: 

–    Socialnämnden lägger ned faderskapsutredning avseende NN enligt 2 kap. 7 

§ 1 och 2 p. föräldrabalken. 

 

 Bilaga SN § 44/16 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2016-08-30 

 

SN § 45 Dnr SN 2016:15.751 

 

 

Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 

föräldrabalken 

 

Ärendebeskrivning  
Ärendet avser nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 

föräldrabalken avseende NN. 

 

Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

 

Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2016-06-21, § 142. 

 

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-05-19 

– Underrättelse från Skatteverket, 2016-03-18 

– Protokoll från socialnämndens arbetsutskott § 142/16  

 

Socialnämnden beslutar följande: 

–    Socialnämnden lägger ned faderskapsutredning avseende NN enligt 2 kap. 7 

§ 1 och 2 p. föräldrabalken. 

 

 Bilaga SN § 45/16 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2016-08-30 

 

SN § 46 Dnr SN 2016:15.751 

 

 

Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 

föräldrabalken 

 

Ärendebeskrivning  
Ärendet avser nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 

föräldrabalken avseende NN. 

 

Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

 

Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2016-06-21, § 141. 

 

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-05-23 

– Skrivelse från Skatteverket, 2015-09-23 

– Protokoll från socialnämndens arbetsutskott § 141/16  

 

Socialnämnden beslutar följande: 

–    Socialnämnden lägger ned faderskapsutredning avseende NN enligt 2 kap. 7 

§ 1 och 2 p. föräldrabalken. 

 

 Bilaga SN § 46/16 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2016-08-30 

 

SN § 47 Dnr SN 2016:15.751 

 

 

Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 

föräldrabalken 

 

Ärendebeskrivning  
Ärendet avser nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 

föräldrabalken avseende NN. 

 

Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

 

Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2016-06-21, § 140. 

 

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-05-23 

– Protokoll från socialnämndens arbetsutskott § 140/16  

 

Socialnämnden beslutar följande: 

–    Socialnämnden lägger ned faderskapsutredning avseende NN enligt 2 kap. 7 

§ 1 och 2 p. föräldrabalken. 

 

 Bilaga SN § 47/16 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2016-08-30 

 

SN § 48 Dnr SN 2016:83.040 

 

 

Månadsuppföljning januari-maj 
 

Ärendebeskrivning  
Socialnämnden ska månadsvis göra en uppföljning av verksamhet och ekonomi. 

För perioden redovisas en positiv budgetavvikelse med 5 600 tkr. Vid årets slut 

beräknas en positiv budgetavvikelse med 600 tkr för hela nämnden. 

 

Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2016-06-21, § 146. 

 

Beslutsunderlag  

– Socialnämndens månadsrapport, januari-maj 2016 

– Månadsuppföljning januari-maj 2016, Socialnämnden 

– Protokoll från socialnämndens arbetsutskott § 146/16 

 

Socialnämnden beslutar följande: 

– Socialnämnden lägger månadsuppföljning för socialnämnden januari-maj 

2016 till handlingarna.  

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2016-08-30 

 

SN § 49 Dnr SN 2016:83.040 

 

 

Månadsuppföljning januari-juli 
 

Ärendebeskrivning  
Socialnämnden ska månadsvis göra en uppföljning av verksamhet och ekonomi. 

Månadsuppföljning till och med juli presenteras. 

 

Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2016-08-18, § 180. 

 

Beslutsunderlag  

– Socialnämndens månadsrapport, januari-juli 2016 

– Månadsuppföljning januari-juli 2016, Socialnämnden 

– Protokoll från socialnämndens arbetsutskott § 180/16 

 

Socialnämnden beslutar följande: 

– Socialnämnden har tagit del av månadsuppföljning för socialnämnden januari-

juli 2016.  

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 9 (17) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDEN 2016-08-30 

 

SN § 50 Dnr SN 2016:203.041 

 

 

Budget för socialnämnden 2017 samt plan för ekonomin 2018-

2019 
 

Ärendebeskrivning  
Förslag till budget 2017 samt plan för ekonomin åren 2018-2019 för 

socialnämnden presenteras. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-18 om nämndernas slutliga ramar för 2017 

samt planeringsramar för 2018-2019. Ramarna inkluderar inte indexuppräkning 

för åren 2017-2019 gällande entreprenaden inom hälsa, vård och omsorg. 

 

Sammantaget beräknas socialnämndens nettokostnader, jämfört med budget 2016, 

öka med 10 849 tkr år 2017, 26 881 tkr år 2018 samt 31 522 tkr år 2019. De 

största ökningarna beror på utökat antal platser inom särskilt boende, 

volymökning inom hemtjänsten och hälso- och sjukvården, externa placeringar 

inom individ- och familjeomsorg, samt utökade insatser inom LSS. 

 

Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2016-08-18, § 179. 

 

Socialnämndens handläggning 

Vid nämndens sammanträde lämnar Maria Henriksson och Marie Bertilsson en 

redogörelse för förslaget. Amelie Gustafsson redogör för förändrade 

verksamhetsmått för verksamheterna. 

 

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-08-24 

 Bilaga 1: Sammanställning, socialnämndens budget 2017-2019   

 Bilaga 2: Budget 2017 samt plan för ekonomin 2018-2019 för Hälsa, 

vård och omsorg, LSS-verksamhet, samt Individ- och familjeomsorg 

– Protokoll från socialnämndens arbetsutskott § 179/16 

 

Överläggning 

Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut, samt till 

förvaltningens förslag till följande tillägg:  

- Socialnämnden uppmärksammar kommunfullmäktige på att nettokostnaden för 

kommunen avseende paviljonger och Flädie 2:38 för integrationen är 3,2 mkr, 

vilket inte täcks inom ramen för de intäkter som kommunen erhåller från 

Migrationsverket. 

 

Ordföranden ställer sedan proposition på bifall respektive avslag till sitt eget 

yrkande, varefter socialnämnden bifaller detsamma. 
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SOCIALNÄMNDEN 2016-08-30 

 

SN § 50 (forts.) Dnr SN 2016:203.041 

 

 

Conny Bäck (S), Per Bengtsson (S) och Karin Everlund (S) yrkar att 

budgetförslaget ska ändras enligt följande: 

- att 150 tkr ska läggas på det förebyggande arbetet inom äldreomsorgen och att 

pengarna i första hand ska nyttjas för verksamhetsutveckling, samt att 50 tkr 

ska läggas på att minska avgiften för familjerådgivning IFO. Yrkandet föreslås 

finansieras genom att kostnaden om 200 tkr för outhyrda lägenheter vid 

blockförhyrning i Lomma centrum belastar kommunstyrelsens budget. 

- att socialnämnden ska begära utökad ram om 200 tkr till igångsättningsbidrag 

för start av familjecentral 2017-09-01. 

- att socialnämnden ska begära utökad ram om 800 tkr för att från 2017-09-01 

öppna en verksamhet i Bjärred som motsvarar den som idag bedrivs på 

Havsblick. Aktiviteterna ska inledningsvis ges en omfattning som motsvarar 50 

% av den på Havsblick i Lomma. Matservering för dem i eget boende flyttas 

härvid från Jonasgården samtidigt som den äldre-verksamhet som idag bedrivs 

på Medborgarhuset sammanförs till denna nya mötesplats. 

 

Sammanträdet ajourneras kl. 19.40-19.45. 

 

Ordföranden ställer sedan proposition på bifall respektive avslag till Conny Bäcks 

med fleras ändringsyrkande om att 150 tkr ska läggas på det förebyggande arbetet 

inom äldreomsorgen, varefter socialnämnden avslår detsamma. 

 

Därefter ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Conny 

Bäcks med fleras ändringsyrkande om att 50 tkr ska läggas på att minska avgiften 

för familjerådgivning IFO, varefter socialnämnden avslår detsamma. 

 

Sedan ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Conny Bäcks 

med fleras ändringsyrkande om att socialnämnden ska begära utökad ram om 200 

tkr till igångsättningsbidrag för start av familjecentral, varefter socialnämnden 

avslår detsamma. 

 

Slutligen ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Conny 

Bäcks med fleras ändringsyrkande om att socialnämnden ska begära utökad ram 

om 800 tkr för att öppna en verksamhet i Bjärred som motsvarar den som idag 

bedrivs på Havsblick i Lomma, varefter socialnämnden avslår detsamma. 
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SOCIALNÄMNDEN 2016-08-30 

 

SN § 50 (forts.) Dnr SN 2016:203.041 

 

 

Socialnämnden beslutar följande: 

– Socialnämnden beslutar att fastställa Budget 2017 samt plan för ekonomin 

2018-2019 för Hälsa, vård och omsorg, LSS-verksamhet, samt Individ- och 

familjeomsorg (bilaga), som nämndens förslag till budget för 2017 och plan 

för 2018 och 2019. 

– Socialnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige anhålla om 

kompletterande ramtilldelning om 2 836 tkr för 2017, 6 573 tkr för 2018 och 

10 473 tkr för 2019, avseende beräknade indexhöjningar av priserna för 

entreprenaddrift av vård och omsorg. 

– Socialnämnden uppmärksammar kommunfullmäktige på att nettokostnaden 

för kommunen avseende paviljonger och Flädie 2:38 för integrationen är 3,2 

mkr, vilket inte täcks inom ramen för de intäkter som kommunen erhåller från 

Migrationsverket. 

 

./. Bilaga A. 

 

Reservation 

Conny Bäck (S), Per Bengtsson (S) och Karin Everlund (S) reserverar sig 

skriftligt mot beslutet till förmån för sina egna yrkanden. 

 

./. Bilaga B. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN  2016-08-30 

 

SN § 51 Dnr SN 2016:195.733 

 

 

Utredning om behov och möjligheter avseende en kompletterande 

dagverksamhet för personer med demenssjukdom 
 

Ärendebeskrivning  
Personer med demenssjukdom erbjuds dagverksamhet efter beslut från 

biståndshandläggare, enligt Socialtjänstlagen (SoL). Dagverksamhet är för 

personer med demenssjukdom som är i behov av stimulans för att stärka 

brukarens resurser att leva ett självständigt liv. Dagverksamhet kan också beviljas 

som alternativ till avlösning för personer som vårdar kommuninvånare med en 

demenssjukdom. 

 

Socialnämnden har 2016-03-01 § 11, gett förvaltningen i uppdrag att utreda behov 

och möjligheter avseende en kompletterande dagverksamhet för personer med 

demenssjukdom. 

 

Under 2015 har en del behov av dagverksamhet inte kunnat tillgodoses inom tre 

månader, vilket föranlett nämndens rapportering till Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO) respektive kommunfullmäktige och kommunrevisorerna. 

Förvaltningen har löpande gjort bedömningen att den otillräckliga tillgången varit 

övergående. Samtidigt konstaterar förvaltningen en ökande andel brukare med 

behov av dagverksamhet i annan form och med delvis annan inriktning, såsom 

yngre personer med demenssjukdom och personer som är stimulikänsliga.  

 

Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2016-08-18, § 181. 

 

                   Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-07-15 

 Bilaga 1: Kostnader för den kompletterande dagverksamheten   

 Bilaga 2: Statistik över tidigare års beläggning samt konsekvenser med 

nuvarande verksamhet 

– Protokoll från socialnämndens arbetsutskott § 181/16 

 

Socialnämnden beslutar följande: 

– Socialnämnden har tagit del av utredningen och ställer sig bakom 

förvaltningens bedömning att behov av en kompletterande dagverksamhet, 

med start hösten 2016, föreligger, samt att kostnaderna för 2016 beräknas 

rymmas inom befintlig ram för 2016. Finansieringen av verksamheten från 

och med 2017, behandlas inom ramen för budget 2017-2019 för 

socialnämnden. 

  

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2016-08-30 

 

SN § 52 Dnr SN 2016:126.214 

 

 

Nämndsplan för socialnämnden 2017 
 

Ärendebeskrivning  
I enlighet med styrsystemet för Lomma kommun ska nämnden varje år fastställa 

sitt förslag till nämndsplan för det kommande året. Nämdsplanens syfte är att ange 

de viktigaste målen för nämndens verksamhet och att utgöra underlag för 

socialförvaltningens verksamhetsplan. 

 

Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2016-08-18, § 182. 

 

Beslutsunderlag  

– Förslag till nämndsplan enligt preliminära nämndsmål fastställda av 

socialnämndens arbetsutskott 2016-06-21 

– Protokoll från socialnämndens arbetsutskott § 182/16 

 

Socialnämnden beslutar följande: 

– Socialnämnden antar nämndsplan för 2017 (bilaga) och översänder den till 

kommunstyrelsen för hörande. 

 

./. Bilaga. 

  

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2016-08-30 

 

SN § 53 Dnr SN 2016:1.001 

 

 

Rapport om ej verkställda beslut  
 

Ärendebeskrivning  

Socialnämnden ska enligt 16 kap. 6 f-g § SoL och 28 f-g § LSS rapportera alla 

gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS som inte verkställts inom tre 

månader från dagen för beslutet samt anmäla när besluten verkställts. Rapporten 

och anmälan ska sändas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, en gång per 

kvartal.  

 

Socialnämnden skall till fullmäktige enligt 16 kap. 6 h § SoL och 28 h § LSS 

lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 

kap. 1 § SoL och 9 § LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen för 

respektive beslut. Nämnden skall vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut 

gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. 

 

Kvartalsrapport och individrapport för kvartal 1, 2016 är inskickade till IVO. 

 

Ett beslut enligt 9 § 4 LSS om kontaktperson, som fattades 2015-11-01, har 

fortfarande inte kunnat verkställas. 

 

Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2016-08-18 § 183. 

 

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-07-01 

– Protokoll från socialnämndens arbetsutskott § 183/16 

 

Socialnämnden beslutar följande: 

– Socialnämnden har tagit del av rapporten för kvartal 2 år 2016 avseende ej 

verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, SoL, och 9 § lagen om 

stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och överlämnar rapporten 

till kommunfullmäktige och revisionen för anmälan. 

  

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2016-08-30 

 

SN § 54 Dnr SN 2016:24.002 

 

 

 Delegationsbeslut och meddelanden 
 

1. Beslut fattade med stöd av delegation: 

- Delegationslista IFO 2016-05-31 – 2016-08-27 

- Delegationslista HVO 2016-05-31 – 2016-08-27 

- Delegationslista avgiftsbeslut 2016-05-31 – 2016-08-27 

 

Protokoll från socialnämndens arbetsutskott: 

2016-06-17 

2016-06-21 

2016-07-15 

2016-08-18 

 

2. Beslut från kommunfullmäktige 2016-06-09 § 50, Fastställande av reviderat 

reglemente för socialnämnden. 

 

3. Beslut från kommunfullmäktige 2016-06-09 § 57, Förändring av innevarande 

års investeringsbudget. 

 

4. Beslut från kommunfullmäktige 2016-06-09 § 58, Godkännande av avtal om 

ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne. 

 

5. Beslut från kommunstyrelsen 2016-05-18 § 93, Fastställelse av lokal hand-

lingsplan mot våldsbejakande extremism. 

 

6. Beslut från kommunstyrelsen 2016-05-18 § 101, Avstämning av tillväxtpost 

2016 med nivåhöjning år 2017-2019. 

 

7. Beslut från kommunstyrelsen 2016-05-18 § 102, Fastställande av slutliga ra-

mar för år 2017 och planeringsramar för åren 2018-2019. 

 

8. Beslut från kommunstyrelsen 2016-06-15 § 116, Förslag till riktlinjer för inci-

tament för effektivare lokalutnyttjande. 

 

9. Beslut från kommunstyrelsen 2016-06-15 § 123, Kompensation för löneök-

ningar 2016 samt ramjustering 2017-2019. 

 

10. Beslut från kommunstyrelsen 2016-06-15 § 129, Fastställande av reviderad 

delegationsordning för kommunstyrelsen. 
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SOCIALNÄMNDEN 2016-08-30 

 

SN § 54 (forts.) Dnr SN 2016:24.002 

 

 

11. Meddelande från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, 2016-06-09. IVO 

genomför inspektioner vid HVB Flädie och HVB Habovägen 2016-06-29. 

 

12. Meddelande från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, 2016-06-17, avse-

ende mottagna uppgifter gällande bl.a. insatser enligt hälso- och sjukvårdsla-

gen hos verksamheterna Vega, Orion och Strandängsgatan. IVO har registrerat 

uppgifterna och kan använda dem vid planering av kommande tillsyner. 

 

13. Meddelande från Migrationsverket, 2016-06-30, avseende uppsägning av 

överenskommelser om mottagande av ensamkommande barn och ungdomar. 

Regeringen planerar att fatta beslut om ett nytt ersättningssystem för motta-

gande av ensamkommande barn. För att underlätta övergången till det nya sy-

stemet har regeringen beslutat att ge Migrationsverket i uppdrag att säga upp 

samtliga överenskommelser om mottagande av ensamkommande barn och 

ungdomar. 

 

14. Dom från Lunds tingsrätt, 2016-05-19, i tvistemål avseende vårdnad av barn. 

 

15. Dom från Förvaltningsrätten i Malmö 2016-06-03, avseende korttidsvistelse 

enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Förvaltningsrät-

ten bifaller överklagandet. 

 

16. Dom från Kammarrätten i Göteborg 2016-06-27, avseende beredande av vård 

enligt lagen om särskilda bestämmelser för vård av unga. Kammarrätten avslår 

överklagandet. 

 

17. Dom från Förvaltningsrätten i Malmö 2016-07-01, avseende personlig assi-

stans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Förvalt-

ningsrätten avslår överklagandet. 

 

Socialnämnden beslutar följande: 

–  Socialnämnden lägger delegationsbeslut och meddelanden till handlingarna.  

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 17 (17) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDEN 2016-08-30 

 

SN § 55 SN 2016:5.000 

 

 

Information från förvaltningen  
 

Ärendebeskrivning  
Förvaltningschef Amelie Gustafsson lämnar information om en omorganisation 

inom socialförvaltningen samt uppföljning av tillsyn av Frösundas verksamhet på 

de särskilda boendena Vega, Orion, Strandängsgatan 2 och Jonasgården. 

 

                   Socialnämnden beslutar följande:  

– Socialnämnden har tagit del av informationen.  

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

 


