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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-03-13 
 

SN AU § 30  Dnr SN 2014:1.709 
 
 

Ständiga förbättringar 
 
Ärendebeskrivning 
Vid sammanträdet lämnar habiliteringsassistenterna Diedre Gustavsson, Jessica  
Segerstedt, Yvonne Magneklint, Sasa Ivkovic samt enhetschef Felicia Mellgren,  
information om arbetet med ständiga förbättringar inom enheten för stöd, boende 
och sysselsättning.  

 
 Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
– Socialnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-03-13 
 

SN AU § 31 Dnr SN 2014:2.709 
 
 

Mål- och resultatuppföljning  
 
Ärendebeskrivning 
Vid sammanträdet medverkar habiliteringsassistenterna Diedre Gustavsson,  
Jessica Segerstedt, Yvonne Magneklint, Sasa Ivkovic samt enhetschef Felicia 
Mellgren och redovisar hur enheten för stöd, boende och sysselsättning arbetar 
med mål- och resultatuppföljning.  

 
 Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
– Socialnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-03-13 
 

SN AU § 32 Dnr SN 2014:4.759 
 
 

Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen 
 
Ärendebeskrivning 
Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen avseende N.N.  
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-02-19  
  
 Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
–   Socialnämndens arbetsutskott beslutar att godkänna föreliggande övervägande 
enligt 6 kap § 8 socialtjänstlagen avseende N.N och lägga rapporten till handling-
arna.  
 
Bilaga SN AU § 32/14 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-03-13 
 

SN AU § 33 Dnr SN 2014:4.759 
 
 

Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen 
 
Ärendebeskrivning 
Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen avseende N.N.  
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-02-12  
  
 Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
–   Socialnämndens arbetsutskott beslutar att godkänna föreliggande övervägande 
enligt 6 kap § 8 socialtjänstlagen avseende N.N och lägga rapporten till handling-
arna.  

 
Bilaga SN AU § 33/14 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-03-13 
 

SN AU § 34 Dnr SN 2014:4.759 
 
 

Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen 
 

Ärendebeskrivning 
Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen avseende N.N.  
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-02-10  
  
 Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
–   Socialnämndens arbetsutskott beslutar att godkänna föreliggande övervägande 
enligt 6 kap § 8 socialtjänstlagen avseende N.N och lägga rapporten till handling-
arna.  

 
Bilaga SN AU § 34/14 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-03-13 
 

SN AU § 35 Dnr SN 2014:4.759 
 
 

Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen 
 
Ärendebeskrivning 
Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen avseende N.N.  
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-02-10  
  
 Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
–   Socialnämndens arbetsutskott beslutar att godkänna föreliggande övervägande 
enligt 6 kap § 8 socialtjänstlagen avseende N.N och lägga rapporten till handling-
arna.  
 
Bilaga SN AU § 35/14 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-03-13 
 

SN AU § 36 Dnr SN 2014:4.759 
 
 

Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen 
 
Ärendebeskrivning 
Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen avseende N.N.  
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-02-07  
  
 Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
–   Socialnämndens arbetsutskott beslutar att godkänna föreliggande övervägande 
enligt 6 kap § 8 socialtjänstlagen avseende N.N och lägga rapporten till handling-
arna.  
 
Bilaga SN AU § 36/14 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-03-13 
 

SN AU § 37 Dnr SN 2014:4.759 
 
 

Yttrande till tingsrätten angående mål nr Ä 4728-13 
 
Ärendebeskrivning 
Lunds tingsrätt har begärt yttrande från Lomma kommun i mål nr Ä 4728-13 av-
seende ansökan från N.N. Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttran-
de.  
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-01-24  
  
 Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
– Socialnämndens arbetsutskott beslutar att till socialnämndens sammanträde 
komplettera yttrandet med förtydligandet att socialnämnden inte lämnar  
yttrande avseende adoption då någon adoptionsutredning inte genomförts.  

 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
–    Socialnämnden beslutar att efter genomfört förtydligande anta yttrandet och 
översända detsamma till Lunds tingsrätt, Box 75, 221 00 Lund samt att paragrafen 
förklaras omedelbart justerad.  

 
Bilaga SN AU § 37/14 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-03-13 
 

SN AU § 38  Dnr SN 2014:49.792 
 
 

Yttrande på begäran av Inspektionen för vård och omsorg (IVO), 
dnr 8.8.1-40256/2013  
 
Ärendebeskrivning 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har begärt yttrande från Lomma kom-
mun med anledning av ett ej verkställt beslut avseende beviljade insatser enligt 
9.4 § LSS, i form av kontaktperson för N.N.  
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga. 

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-02-25 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
– Socialnämnden beslutar att anta yttrandet och översända detsamma till Inspek-
tionen för vård och omsorg samt att paragrafen anses omedelbart justerad.  

 
Bilaga SN AU § 38/14 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-03-13 
 

SN AU § 39  Dnr SN 2014:50.779 
 
 

Yttrande samt handlingar på begäran av Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO), dnr 8.2-5412/2014 

 
Ärendebeskrivning 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har begärt yttrande från Lomma  
kommun med anledning av inkommet klagomål avseende biståndshandläggning  
gällande N.N.  

 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga. 

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-02-25 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
– Socialnämnden beslutar att anta yttrandet och översända detsamma till Inspek-
tionen för vård och omsorg samt att paragrafen anses omedelbart justerad.  

 
Bilaga SN AU § 39/14 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-03-13 
 

SN AU § 40 Dnr SN 2013:188.750 
 
 

Rapport om systematisk metod för kvalitetssäkring och  
uppföljning inom individ- och familjeomsorgen  
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämndens arbetsutskott har uppmärksammat behovet av en systematisk  
metod för kvalitetssäkring och uppföljning av insatser inom individ- och  
familjeomsorg. Syftet är att metoden med tiden ska kunna användas vid all hanter-
ing av inkomna ärenden till individ- och familjeomsorgen. Socialnämndens ar-
betsutskott gav därför, 2013-09-19 SN AU § 115, socialförvaltningen i uppdrag 
att till mars månads sammanträde 2014, återkomma med ett förslag till systema-
tisk metod för kvalitetssäkring.  
 
Vid genomgång av individ- och familjeomsorgens arbete framkommer att de allra 
flesta områden fungerar väl. Det finns vissa delar i processen som behöver förtyd-
ligas, utvecklas och förankras för att stärka rättssäkerheten för den enskilde samt 
sätta fokus på barns behov av att komma till tals i utredningar och vid placeringar 
samt deras skydd i vissa situationer. Utvecklingsområdena beskrivs i detalj i tjäns-
teskrivelse från socialförvaltningen 

 
Beslutsunderlag  
– Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, 2014-02-21 

 
 Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
– Socialnämnden har tagit del av rapporten.  
 
–   Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare i enlighet med 
uppgjord plan, med återrapport avseende metodutveckling vid nämndens sam-
manträde i september månad 2014.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-03-13 
 

SN AU § 41 Dnr SN 2014:69.040 
 
 

Månadsuppföljning per januari-februari 2014 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden ska månadsvis göra en uppföljning av verksamhet och ekonomi. 
Vid arbetsutskottet sammanträde presenteras endast en siffersammanställning.  
Till socialnämndens sammanträde kommer månadsuppföljningen att kompletteras 
med textmaterial.  

 
Beslutsunderlag  
– Månadsuppföljning för socialnämnden per januari-februari 2014 

 
 Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
– Socialnämnden har tagit del av månadsuppföljning per januari-februari för 2014 
och överlämnar månadsuppföljningen till kommunstyrelsen.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-03-13 
 

SN AU § 42 Dnr SN 2014:60.040 
 
 

Investeringsbudget för socialnämnden för åren 2015-2017 
 
Ärendebeskrivning 
Investeringsramar och tidplan för investeringsprocessen för 2015-2017 fastställ-
des 2013-12-11 av kommunstyrelsen. Investeringsprocessen ska präglas av lång-
siktighet. Demografiska faktorer såväl som behov av om- och tillbyggnader med 
mera måste beaktas i planeringen.  

 
År 1 och 2 (i detta fall 2015-2016) i flerårsplanen är utgångspunkt för de invester-
ingsramar som fastställs inför kommande år. Omprioriteringar inom befintlig ram 
ska göras om de demografiska förutsättningarna eller andra förutsättningar ändrats 
väsentligt. Beredningen av investeringsbehoven ska alltså främst inriktas på år 3 i 
flerårsplanen, det vill säga 2017. Dessutom ska en översiktlig beredning ske av 
investeringsbehoven efter planperioden, i detta fall under åren 2018-2021. 
 
Socialförvaltningen har tagit fram förslag till investeringsbudget för socialnämn-
den.  

 
Beslutsunderlag  
– Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, 2014-02-27 
– Sammanställning av investeringsbehov 2015-2021 

 
 Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
– Socialnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till investeringsbudget 
för 2015-2017 och överlämna den till kommunstyrelsen.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-03-13 
 

SN AU § 43 Dnr SN 2013:20.759 
 
 

Begäran om redovisning för 2013 års beviljade statsbidrag till 
personliga ombud i Skåne 
 
Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen beviljar statsbidrag till kommunens verksamhet för personligt om-
bud. Ett personligt ombud arbetar med att stödja personer med psykiska funk-
tionshinder. Lomma kommun har upphandlat personligt ombud av PO Skåne, till-
sammans med Staffanstorps kommun. Länsstyrelsen begär nu redovisning av 
verksamheten inför utbetalning av statsbidrag i maj 2014.  
 
Socialförvaltningen har tagit fram en redovisning av 2013 års beviljade statsbi-
drag till personliga ombud i Skåne, redovisningen inkluderar även en ekonomisk 
redovisning.  

 
Beslutsunderlag  
– Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, 2014-01-15 

 
 Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
– Socialnämnden beslutar att lägga redovisningen om 2013 års beviljade stats-

bidrag till personliga ombud till handlingarna samt översända redovisningen 
till Länsstyrelsen.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-03-13 
 

SN AU § 44 Dnr SN 2014:68.003 
 
 

Översyn av reglemente för socialnämnden  
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden genomför varje år en översyn av nämndens reglemente.  
Vid början av varje ny mandatperiod görs en övergripande översyn av samtliga 
reglementen och socialnämndens översyn görs därmed lämpligen i samband med 
denna översyn. Ärendet föreslås därmed utgå från ärendelistan.  

 
 Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
– Socialnämndens arbetsutskott beslutar att ärendet ”Översyn av reglemente för 

socialnämnden” utgår.  
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-03-13 
 

SN AU § 45 Dnr SN 2014:57.700 
 
 

Inventering av socialnämndens riktlinjer  
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden fattar beslut om riktlinjer för nämndens verksamhetsområde.  
Socialförvaltningen har genomfört en inventering av befintliga riktlinjer. Inventer-
ingen inkluderar vilka riktlinjer nämnden beslutat om samt när de senast revidera-
des. Inventeringen visar att socialnämnden har fyra gällande riktlinjer för verk-
samheten och att samtliga reviderats under åren 2012-2013: Riktlinjer för 
bedömning av insatser enligt socialtjänstlagen för äldre och personer med funk-
tionsnedsättning (reviderad maj 2012), Riktlinjer för ekonomiskt bistånd (revide-
rad oktober 2013), Riktlinjer för serveringstillstånd (reviderad maj 2012) samt 
Riktlinjer för förskrivning av tekniska hjälpmedel (reviderad maj 2012).  
Förvaltningen föreslår att en fördjupad översyn av nu gällande riktlinjer ska 
genomföras. 

 
Beslutsunderlag  
– Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, 2014-02-25 

 
 Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
–  Socialnämnden beslutar att ha tagit del av inventeringen. 

 
– Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av nämndens 
riktlinjer, med återredovisning vid nämndens sammanträde i november månad 
2014. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-03-13 
 

SN AU § 46 Dnr SN 2013:238.701 
 
 

Remissvar angående bildandet av en regional utvecklingsenhet 
inom Kommunförbundet Skåne 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunförbundet Skåne har skickat en remiss till Skånes kommuner, där de väl-
komnar kommunerna att lämna synpunkter på sitt förslag att inrätta en regional 
utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne, med uppdrag att stödja kunskapsut-
veckling. Förslagets bakgrund är att de tillfälliga statliga utvecklingsmedlen för 
kunskapsutveckling inom socialtjänst och därtill berörd hälso- och sjukvård 
kommer att avvecklas 2015. Efter avvecklingen av det statliga stödet finns en för-
väntan att regionerna ska skapa egna, långsiktiga stödstrukturer för evidensbase-
rad praktik.  

Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till remissvar.  

Beslutsunderlag  
– Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, 2014-02-21 
– Remiss från Kommunförbundet Skåne 
– Lomma kommuns remissvar angående bildandet av en regional utvecklings-

enhet inom Kommunförbundet Skåne  
 

 Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
– Socialnämnden beslutar att besvara remissen i enlighet med upprättat remissvar 
daterat 2014-02-24.   

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-03-13 
 

SN AU § 47 Dnr SN 2013:209.709 
 
 

Rapport till socialnämnden anseende teknikutveckling 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämndens arbetsutskott gav den 17 oktober 2013 socialförvaltningen i upp-
drag att utreda möjligheten att använda digitala hjälpmedel/lösningar inom verk-
samheten, i syfte att underlätta vardagen för den enskilde (i samarbete med bru-
karorganisationer) samt att utreda möjligheten att utveckla och använda tekniska 
lösningar inom hemtjänsten (i samarbete med Förenade Care).  

Socialförvaltningen har tagit fram en rapport till socialnämnden som beskriver det 
fortsatta arbetet med teknikutveckling i socialförvaltningens verksamheter.  
 

Beslutsunderlag  

–   Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, 2014-02-24  
 

 Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
– Socialnämnden beslutar att anta förvaltningens plan för det fortsatta arbetet med 
strategi för teknikutveckling i socialförvaltningens verksamheter. 

 
– Socialnämnden beslutar att, i enlighet med överenskommelse mellan staten och 
Sveriges kommun och landsting (SKL) om utveckling av e-hälsa, strategin initialt 
ska innefatta konceptet trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital 
teknik inklusive en övergång till digitala trygghetslarm.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 21 (24) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-03-13 
 

SN AU § 48  Dnr SN 2012:158.060 
 
 

Svar på brev från demensföreningarna i Skåne angående färd-
tjänsten och Skånetrafiken 
 
Ärendebeskrivning 
Demensföreningarna i Lomma, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Perstorp, Vel-
linge och Östra Göinge har i ett brev till kommunfullmäktigeordförandena och re-
giondirektören uttryckt sin oro över brister i färdtjänsten. Kommunstyrelsen har 
överlämnat skrivelsen till socialnämnden. Regiondirektör har besvarat brevet å 
Region Skånes vägnar.   
 

Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag på svar till demensföreningarna i 
Skåne.  
 
Beslutsunderlag  
– Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen 2014-02-24 
– Brev från demensföreningarna angående färdtjänsten och Skånetrafiken 
– Svar från Regiondirektören till demensföreningarna 
– Svar från Lomma kommun till demensföreningarna  

 
 Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
– Socialnämnden besvarar demensföreningarnas brev enligt upprättat svar daterat 
2014-02-21.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-03-13 
 

SN AU § 49  Dnr SN 2012:158.000 
 
 

Uppföljning av avtal med Förenade Care  
 
Ärendebeskrivning 
Lomma kommun har ingått avtal med Förenade Care gällande verksamhetsdrift av 
särskilt boende och hemtjänst i ordinärt boende. Avtalet löper från 2013-03-01 till 
2016-02-29 med möjlighet till förlängning med två år vid två tillfällen. Avtalet 
har följts upp genom tillsyn i verksamheten under december 2013. Resultatet från 
tillsynen redovisas i tjänsteskrivelse från socialförvaltningen.  
 
Beslutsunderlag  
– Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, 2014-02-27 
– Tillsynsrapport: Uppföljning av avtal med Förenade Care 
– Svar från Förenade Care på avtalsuppföljning  

 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
– Socialnämnden har tagit del av informationen.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SN AU § 50  Dnr SN 2014:3.709  
 
 

Information från förvaltningen  
 
Ärendebeskrivning 
Vid sammanträdet lämnar förvaltningschefen information om 
 
- PRO Bjärred har inkommit med en skrivelse angående brister i hemtjänsten. 

Socialchef Britt-Marie Pettersson har gjort en återkoppling till PRO:s ordfö-
rande avseende vidtagna åtgärder och kommer även att delta på PRO:s med-
lemsmöte i höst. Kommunala Pensionärsrådet kommer även på sitt möte den 5 
juni att behandla uppföljning av Förenade Cares verksamhet.  

 
- Program för socialnämndens verksamhetsbesök den 25 mars delas ut. Pro-

grammet kommer även att skickas ut med kallelsen till nämndssammanträdet 
den 25 mars.  

 
- Fram till den 31 maj pågår en enkätundersökning gällande vad äldre tycker om 

äldreomsorgen. Enkätundersökningen genomförs inom ramen för Öppna Jäm-
förelser.  

 
- Informationsbrev har skickats ut till berörda brukare inom hemtjänsten avse-

ende byte till låsfritt nyckelsystem där mobil används. Från den 1 september 
blir det även aktuellt för hemtjänsten i Bjärred.  

 
- Kommunrevisionen genomför under år 2014 en granskning av intern kontroll. 

En enkätundersökning kommer att genomföras samt intervjuer med förvalt-
ningschefer.  

 
- Socialstyrelsens rapport ”Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjuk-

vård och socialtjänst” delas ut. En rapport från Inspektionen för vård och om-
sorg (IVO) kommer att skickas ut via mail till ledamöterna.  

 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
– Socialnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SN AU § 51   
 
 

Övrigt 
 
Vid sammanträdet lämnar Barbro Söderberg (S) information från senaste styrelse-
sammanträdet med samordningsförbundet Finsam, 2014-02-14.  

 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
– Socialnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 


