
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 1 (45) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2016-10-27 
Plats  Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup   

Tid kl. 08.30 – 13:00 

ajournering 9:40 – 12:05 

 

 

Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) 

Britt Hjertqvist (L)  

Anders Widesjö (M) 

Conny Bäck (S)  

Krister Wiman (M) 

ordförande  

vice ordförande  

ledamot  

ledamot 

tjg. ersättare för Lena Forsberg (M) 

 
Övriga deltagare 

 

 

Amelie Gustafsson 

Lennart Eriksson 

Felicia Mellgren 

Karin Johansson 

Adam Edvinsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

förvaltningschef 

avdelningschef §§ 244-252 

avdelningschef §§ 208-223, 225-235 

enhetschef §§ 238-242 

nämndsekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utses att justera Britt Hjertqvist  

Justeringens plats 

och tid 
Lomma kommunhus, 2016-10-31 

 

 

 

 

Paragraf  

208-223, 225-235, 

238-242, 244-252 (§§ 

207, 224, 236-237, 

243 återfinns i separat 

protokoll) 
Underskrifter Sekreterare   

  Adam Edvinsson  

 Ordförande   

  Sofia Forsgren-Böhmer 
 Justerande  

 

 

  Britt Hjertqvist 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 2 (45) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Socialnämndens arbetsutskott   

Sammanträdesdatum 2016-10-27   

Paragrafer 208-223, 225-235, 238-242, 

244-252 (§§ 207, 224, 236-237, 

243 justerades omedelbart och 

återfinns i separat protokoll) 

  

Datum när anslaget 

sätts upp 

2016-11-01 Datum när anslaget  

tas ned 

2016-11-23 

Förvaringsplats för  

protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 

Underskrift 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 3 (45) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-10-27 

 

SN AU § 208 Dnr SN 2016:15.751 

 

 

Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen  
 

Ärendebeskrivning  
Ärendet avser övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen  

avseende NN. 

 

Beslutet protokollförs i särskild bilaga. 

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-10-11 

– Konsultationsdokument, skolan, 2016-10-13 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till hand-

lingarna.  

 

Bilaga SN AU § 208/16 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 4 (45) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-10-27 

 

SN AU § 209 Dnr SN 2016:15.751 

 

 

Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen  
 

Ärendebeskrivning  
Ärendet avser övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen  

avseende NN. 

 

Beslutet protokollförs i särskild bilaga. 

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-10-06 

– Konsultationsdokument, skolan, 2016-10-13 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till hand-

lingarna.  

 

Bilaga SN AU § 209/16 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 5 (45) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-10-27 

 

SN AU § 210 Dnr SN 2016:15.751 

 

 

Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen  
 

Ärendebeskrivning  
Ärendet avser övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen  

avseende NN. 

 

Beslutet protokollförs i särskild bilaga. 

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-09-13 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till hand-

lingarna.  

 

Bilaga SN AU § 210/16 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 6 (45) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-10-27 

 

SN AU § 211 Dnr SN 2016:15.751 

 

Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen  
 

Ärendebeskrivning  
Ärendet avser övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen  

avseende NN. 

 

Beslutet protokollförs i särskild bilaga 

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-10-13 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till hand-

lingarna.  

 

Bilaga SN AU § 211/16 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 7 (45) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-10-27 

 

SN AU § 212 Dnr SN 2016:15.751 

 

Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen  
 

Ärendebeskrivning  
Ärendet avser övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen  

avseende NN. 

 

Beslutet protokollförs i särskild bilaga 

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-10-04 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till hand-

lingarna.  

 

Bilaga SN AU § 212/16 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 8 (45) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-10-27 

 

SN AU § 213 Dnr SN 2016:15.751 

 

Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen  
 

Ärendebeskrivning  
Ärendet avser övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen  

avseende NN. 

 

Beslutet protokollförs i särskild bilaga 

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-10-13 

– Konsultationsdokument-skolan, 2016-09-15 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till hand-

lingarna.  

 

Bilaga SN AU § 213/16 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 9 (45) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-10-27 

 

SN AU § 214 Dnr SN 2016:15.751 

 

Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen  
 

Ärendebeskrivning  
Ärendet avser övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen  

avseende NN. 

 

Beslutet protokollförs i särskild bilaga 

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-10-13 

– Konsultationsdokument, skolan, 2016-09-17 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till hand-

lingarna.  

 

Bilaga SN AU § 214/16 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 10 (45) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-10-27 

 

SN AU § 215 Dnr SN 2016:15.751 

 

Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen  
 

Ärendebeskrivning  
Ärendet avser övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen  

avseende NN. 

 

Beslutet protokollförs i särskild bilaga 

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-10-13 

– Konsultationsdokument, skolan, 2016-09-07 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till hand-

lingarna.  

 

Bilaga SN AU § 215/16 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 11 (45) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-10-27 

 

SN AU § 216 Dnr SN 2016:15.751 

 

Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen  
 

Ärendebeskrivning  
Ärendet avser övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen  

avseende NN. 

 

Beslutet protokollförs i särskild bilaga 

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-10-13 

– Konsultationsdokument, skolan, 2016-09-09 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till hand-

lingarna.  

 

Bilaga SN AU § 216/16 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 12 (45) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-10-27 

 

SN AU § 217 Dnr SN 2016:15.751 

 

Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen  
 

Ärendebeskrivning  
Ärendet avser övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen  

avseende NN. 

 

Beslutet protokollförs i särskild bilaga 

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-10-13 

– Konsultationsdokument, skolan, 2016-08-30 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till hand-

lingarna.  

 

Bilaga SN AU § 217/16 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 13 (45) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-10-27 

 

SN AU § 218 Dnr SN 2016:15.751 

 

Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen  
 

Ärendebeskrivning  
Ärendet avser övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen  

avseende NN. 

 

Beslutet protokollförs i särskild bilaga 

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-10-13 

– Konsultationsdokument, 2016-09-16 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till hand-

lingarna.  

 

Bilaga SN AU § 218/16 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 14 (45) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-10-27 

 

SN AU § 219 Dnr SN 2016:15.751 

 

Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen  
 

Ärendebeskrivning  
Ärendet avser övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen  

avseende NN. 

 

Beslutet protokollförs i särskild bilaga 

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-09-02 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till hand-

lingarna.  

 

Bilaga SN AU § 219/16 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 15 (45) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-10-27 

 

SN AU § 220 Dnr SN 2016:15.751 

 

Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen  
 

Ärendebeskrivning  
Ärendet avser övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen  

avseende NN. 

 

Beslutet protokollförs i särskild bilaga 

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-09-21 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till hand-

lingarna.  

 

Bilaga SN AU § 220/16 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 16 (45) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-10-27 

 

SN AU § 221 Dnr SN 2016:15.751 

 

Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen  
 

Ärendebeskrivning  
Ärendet avser övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen  

avseende NN. 

 

Beslutet protokollförs i särskild bilaga 

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-09-26 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till hand-

lingarna.  

 

Bilaga SN AU § 221/16 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 17 (45) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-10-27 

 

SN AU § 222 Dnr SN 2016:15.751 

 

Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen  
 

Ärendebeskrivning  
Ärendet avser övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen  

avseende NN. 

 

Beslutet protokollförs i särskild bilaga 

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-09-23 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till hand-

lingarna.  

 

Bilaga SN AU § 222/16 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 18 (45) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-10-27 

 

SN AU § 223 Dnr SN 2016:15.751 

 

Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen  
 

Ärendebeskrivning  
Ärendet avser övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen  

avseende NN. 

 

Beslutet protokollförs i särskild bilaga 

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-09-23 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till hand-

lingarna.  

 

Bilaga SN AU § 223/16 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 19 (45) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-10-27 

 

SN AU § 225 Dnr SN 2016:15.751 

 

Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen  
 

Ärendebeskrivning  
Ärendet avser övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen  

avseende NN. 

 

Beslutet protokollförs i särskild bilaga 

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-09-23 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten, inklusive redaktionella 

ändringar, och lägger den till handlingarna.  

 

Bilaga SN AU § 225/16 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 20 (45) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-10-27 

 

SN AU § 226 Dnr SN 2016:15.751 

 

Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen  
 

Ärendebeskrivning  
Ärendet avser övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen  

avseende NN. 

 

Beslutet protokollförs i särskild bilaga 

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-09-16 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till hand-

lingarna.  

 

Bilaga SN AU § 226/16 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 21 (45) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-10-27 

 

SN AU § 227 Dnr SN 2016:15.751 

 

Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen  
 

Ärendebeskrivning  
Ärendet avser övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen  

avseende NN. 

 

Beslutet protokollförs i särskild bilaga 

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-09-14 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till hand-

lingarna.  

 

Bilaga SN AU § 227/16 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 22 (45) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-10-27 

 

SN AU § 228 Dnr SN 2016:15.751 

 

Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen  
 

Ärendebeskrivning  
Ärendet avser övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen  

avseende NN. 

 

Beslutet protokollförs i särskild bilaga 

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-09-23 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till hand-

lingarna.  

 

Bilaga SN AU § 228/16 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 23 (45) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-10-27 

 

SN AU § 229 Dnr SN 2016:15.751 

 

Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen  
 

Ärendebeskrivning  
Ärendet avser övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen  

avseende NN. 

 

Beslutet protokollförs i särskild bilaga 

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-09-23 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till hand-

lingarna.  

 

Bilaga SN AU § 229/16 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 24 (45) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-10-27 

 

SN AU § 230 Dnr SN 2016:15.751 

 

Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen  
 

Ärendebeskrivning  
Ärendet avser övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen  

avseende NN. 

 

Beslutet protokollförs i särskild bilaga 

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-09-27 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till hand-

lingarna.  

 

Bilaga SN AU § 230/16 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 25 (45) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-10-27 

 

SN AU § 231 Dnr SN 2016:15.751 

 

Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen  
 

Ärendebeskrivning  
Ärendet avser övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen  

avseende NN. 

 

Beslutet protokollförs i särskild bilaga 

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-09-23 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till hand-

lingarna.  

 

Bilaga SN AU § 231/16 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 26 (45) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-10-27 

 

SN AU § 232 Dnr SN 2016:15.751 

 

Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen  
 

Ärendebeskrivning  
Ärendet avser övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen  

avseende NN. 

 

Beslutet protokollförs i särskild bilaga 

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-09-27 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till hand-

lingarna.  

 

Bilaga SN AU § 232/16 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 27 (45) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-10-27 

 

SN AU § 233 Dnr SN 2016:15.751 

 

Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen  
 

Ärendebeskrivning  
Ärendet avser övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen  

avseende NN. 

 

Beslutet protokollförs i särskild bilaga 

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-10-03 

– Konsultationsdokument, skolan, 2016-08-30 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till hand-

lingarna.  

 

Bilaga SN AU § 233/16 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 28 (45) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-10-27 

 

SN AU § 234 Dnr SN 2016:15.751 

 

Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen  
 

Ärendebeskrivning  
Ärendet avser övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen  

avseende NN. 

 

Beslutet protokollförs i särskild bilaga 

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-09-16 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till hand-

lingarna.  

 

Bilaga SN AU § 234/16 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 29 (45) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-10-27 

 

SN AU § 235 Dnr SN 2016:15.751 

 

Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen  
 

Ärendebeskrivning  
Ärendet avser övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen  

avseende NN. 

 

Beslutet protokollförs i särskild bilaga 

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-10-13 

– Konsultationsdokument, skolan, 2016-08-30 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till hand-

lingarna.  

 

Bilaga SN AU § 235/16 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 30 (45) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-10-27 

 

SN AU § 238 Dnr SN 2016:15.751 

 

Omprövning enligt 13 § LVU och beslut om upphörande enligt § 

21 LVU  
 

Ärendebeskrivning  
Ärendet avser omprövning enligt 13 § LVU och beslut om upphörande av vård 

enligt §§ 3 och 11 LVU avseende NN. 

 

Beslutet protokollförs i särskild bilaga. 

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-10-03 

– Bilaga 1. 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott beslutar att vård av NN enligt §§ 3 och 11 LVU 

ska upphöra enligt § 21 LVU, då grunder för fortsatt vård inte föreligger.  

 

Bilaga SN AU § 238/16 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 31 (45) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-10-27 

 

SN AU § 239 Dnr SN 2016:15.751 

 

Bistånd i form av placering enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 
 

Ärendebeskrivning  
Ärendet avser bistånd i form av placering på HVB-hem enligt 4 kap. 1 § 

socialtjänstlagen avseende NN. 

 

Beslutet protokollförs i särskild bilaga. 

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-10-11 

– Bilaga 1. 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott beslutar att bevilja NN placering på HVB-hem 

enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, då behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. 

 

Bilaga SN AU § 239/16 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 32 (45) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-10-27 

 

SN AU § 240 Dnr SN 2016:15.751 

 

Bistånd i form av placering enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 
 

Ärendebeskrivning  
Ärendet avser bistånd i form av placering på HVB-hem enligt 4 kap. 1 § 

socialtjänstlagen avseende NN. 

 

Beslutet protokollförs i särskild bilaga. 

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-10-07 

– Bilaga 1. 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott beslutar att bevilja NN fortsatt placering på 

HVB-hem enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen då behovet inte kan tillgodoses på 

annat sätt. 

 

Bilaga SN AU § 240/16 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 33 (45) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-10-27 

 

SN AU § 241 Dnr SN 2016:15.751 

 

Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen  
 

Ärendebeskrivning  
Ärendet avser övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen  

avseende NN. 

 

Beslutet protokollförs i särskild bilaga. 

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-10-03 

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-10-03 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till hand-

lingarna.  

 

Bilaga SN AU § 241/16 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 34 (45) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-10-27 

 

SN AU § 242 Dnr SN 2016:103.702 

 

Återkallelse av serveringstillstånd enligt 9 kap. 18 § Alkohollagen 
 

Ärendebeskrivning  
Ärendet avser återkallelse av serveringstillstånd för Glenbogle AB vid 

serveringsställe Restaurang Bjerreds Saltsjöbad.  

 

Glenbogle AB upphörde med sin verksamhet på Restaturang Bjerreds saltsjöbad 

2016-09-30 och kommer därmed inte att bedriva serverings av alkohol på 

serveringsstället längre. Serveringstillståndet ska återkallas med stöd av 9 kap. 18 

§ Alkohollagen, då det inte längre utnyttjas. 

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-10-04 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott beslutar att, enligt 9 kap. 18 § Alkohollagen, 

återkalla stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten för Glenbogle AB att 

året runt servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker måndag 

till fredag 11.00-23.00, fredag till söndag 11.00-01.00 från och med 2016-10-01 

på Restaurang Bjerreds Saltsjöbad. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 35 (45) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-10-27 

 

SN AU § 244 Dnr SN 2016:29.751 

 

Rapport om externa placeringar inom IFO, HVO och LSS 
 

Ärendebeskrivning  
Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att, två gånger om året lämna en 

redogörelse avseende externa placeringar inom nämndens ansvarsområde. Externa 

placeringar avser placeringar utanför kommunens egna verksamhet. 

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-10-07 

– Rapport om externa placeringar oktober 2016 

 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att besluta följande: 

–   Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 36 (45) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-10-27 

 

SN AU § 245  

 

Rapport om sammanbrott i placeringar 
 

Ärendebeskrivning  
Enhetschef Karin Johansson informerar om sammanbrott i placeringar under april 

– oktober 2016. 

  

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

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 37 (45) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-10-27 

 

SN AU § 246 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 beslutet verkställts. Rapporten 

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

kvartal. 

 

Socialnämnden ska 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 ska vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut 

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

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-10-03 

 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
Socialnämnden har tagit del av rapporten för kvartal 3 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.  

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 38 (45) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-10-27 

 

SN AU § 247 Dnr SN 2016:235.736 

 

Yttrande avseende översyn av ersättningsmodell för färdtjänst 
 

Ärendebeskrivning  
Lomma är en av 23 Skånekommuner för vilka färdtjänst- och 

riksfärdtjänstverksamheten överlåtits till Region Skåne (Skånetrafiken). Övriga 

kommuner är Bjuv, Bromölla, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Hässleholm, Hörby, 

Höör, Kristianstad, Landskrona, Osby, Perstorp, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, 

Svalöv, Tomelilla, Ystad, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga och Östra Göinge. 

 

I enlighet med Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter 

enligt lag (1997:736) om färdtjänst och lag (1997:735) om riksfärdtjänst, har en 

översyn av modellen för kommunernas ersättning till Skånetrafiken genomförts 

och ett förslag till ny ersättningsmodell fr.o.m. 2018 presenterats. Förslaget har 

utarbetats av en tjänstemannagrupp bestående av representanter för kommunerna 

respektive Skånetrafiken och samordnats av Kommunförbundet Skåne. 

 

Förslaget har skickats på remiss till de 23 berörda kommunerna, varefter 

kommunstyrelsen berett socialnämnden möjlighet att senast 2016-11-08 inkomma 

med yttrande till kommunstyrelsen. 

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-10-20 

– Remiss från kommunstyrelsen, 2016-10-13 

 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
– Socialnämnden ställer sig positiv till föreslagen ny ersättningsmodell för färd-

tjänst, och förordar således att Lomma kommun tecknar förslag till tilläggsav-

tal. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 39 (45) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-10-27 

 

SN AU § 248 Dnr SN 2015:10.709 

 

Information från förvaltningen 
 

Ärendebeskrivning  
Avdelningschef Lennart Eriksson informerar om Socialstyrelsens undersökning 

Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016. Undersökning bygger på en 

enkätundersökning som gick ut till alla personer som fyllt 65 år med hemtjänst i 

ordinärt boende eller boende på särskilt boende. Lennart Eriksson redogör för 

resultatet för Lomma kommun jämfört över tid samt med resultatet för Region 

Skåne och hela riket. 

 

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

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 40 (45) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-10-27 

 

SN AU § 249 Dnr SN 2016:83.040 

 

Månadsuppföljning januari-september 
 

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

Månadsuppföljning för socialnämnden till och med september presenteras. 

  

Beslutsunderlag  

– Kommentarer till månadsuppföljning per september 2016 

– Månadsuppföljning januari-juli 2016, Socialnämnden 

 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
– Socialnämnden har tagit del av månadsuppföljning för socialnämnden januari-

juli 2016.  

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 41 (45) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-10-27 

 

SN AU § 250 Dnr SN 2016:215.100 

 

Yttrande avseende ”Handlingsplan för Rådet för trygghet och 

folkhälsa” 
 

Ärendebeskrivning  
Socialnämnden har ombetts inkomma med remissyttrande på förslag till 

handlingsplan för rådet för trygghet och folkhälsa. 

 

Huvudsyftet med handlingsplanen är att nå en samsyn kring hur god folkhälsa, 

säkerhet och trygghet ska uppnås utifrån ett medborgerligt och samhällsinriktat 

perspektiv. 

 

Den övergripande uppgiften för rådet för trygghet och folkhälsa blir att initiera, 

stödja, följa och utvärdera insatser som vidtas för att långsiktigt och strategiskt 

skapa förutsättningar för ett tryggt och hälsosamt samhälle. Rådet ska ta fram och 

följa strategiska fokusområden för att säkerställa målen och syftet med dess 

handlingsplan. Rådet blir även ett forum för diskussion kring våldsbejakande 

extremism och för frågor kring det sedan tidigare påbörjade arbetet kring ”barnens 

bästa” och trafiksäkerhetsfrågor. 

 

Förvaltningens övervägande 

Socialförvaltningen har följande synpunkter på förslaget: 

 

I handlingsplanen har arbetet delats upp i fyra fokusområden: familjestöd, 

arbetslöshet, trygghet och säkerhet samt fysisk aktivitet och matvanor. 

Socialförvaltningen önskar en tydligare koppling till de behov och mål som finns i 

Lomma kommun och en avgränsning utifrån att de ansvaren till viss del redan 

ligger i de olika nämnderna. 

 

Dessa fokusområden kommer att knytas till ett antal indikatorer. 

Socialförvaltningen önskar att dessa ska vara få och tydligt kopplade till mål och 

vision. 

 

För att få en effektivare organisation föreslås att ta bort samverkansgruppen, 

alternativt minska antalet träffar. Socialförvaltningen har idag inte de resurser att 

bidra med i den omfattning som anges i förslaget. Det finns inte heller självklara 

roller för de funktionerna. 

 

Beträffande beslutsvägarna föreslås att beslut som kommer från kommunens 

centrala ledning, fortsatt går genom ordinarie linjeorganisation, dvs. via 

förvaltningschef och dess ledningsgrupp. 

 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 42 (45) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-10-27 

 

SN AU § 250 (forts.) Dnr SN 2016:215.100 

 

Det är viktigt att styrningen av projekt som idag finns i de olika nämnderna ligger 

där budgeten finns, för att skapa tydlighet. Där driver socialnämndens idag 

”barnens bästa” tillsammans med kultur- och fritidsnämnden samt barn- och  

utbildningsnämnden. Styrningen för detta arbete har förenklats och har idag en 

tydlig struktur som fungerar. 

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-10-20 

– Handlingsplan för rådet för trygghet och folkhälsa 2016-2020. 

 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 

– Socialnämndens arbetsutskott översänder ärendet till socialnämnden utan eget 

ställningstagande. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 43 (45) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-10-27 

 

SN AU § 251 Dnr SN 2016:222.026 

 

Svar till Arbetsmiljöverket gällande resultatet av inspektionen 

maj/juni 
 

Ärendebeskrivning  
Som ett led i Arbetsmiljöverkets nationella tillsynsinsats med inspektionen av 

första linjens chefer inom vård och omsorg, gjordes ett tillsynsbesök i Lomma 

under våren 2016.  

 

Arbetsmiljöverkets tillsyn genomfördes av fyra områdeschefer i HVO och LSS-

verksamheten och resulterade i ett inspektionsmeddelande, Resultat av 

inspektionen Maj/Juni 2016.  

 

Socialförvaltningen har tillsammans med skyddsombuden tagit fram ett antal 

åtgärder som beskrivs i Information om åtgärder 2016-10-18. 

 

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-10-18 

– Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket 2016-09-18 

– Information om åtgärder, 2016-10-18 

 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
Socialnämnden antar tjänsteskrivelsen Information om åtgärder 2016-10-18 

(bilaga) som sitt svar och översänder detsamma till Arbetsmiljöverket. 

 

./. Bilaga. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 44 (45) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-10-27 

 

SN AU § 252 Dnr SN 2016:219.214 

 

Yttrande avseende bildandet av Naturreservat Öresundsparkens 

fritidsområde 
 

Ärendebeskrivning  
Planavdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen har bjudit in socialnämnden 

till yttrande, via internremiss, på planeringen av bildandet av Naturreservat 

Öresundsparkens fritidsområde i Lomma kommun. 

 

Handlingarna är ute på remiss mellan 23 september och 11 november. Skriftliga 

svar ska vara planeringsavdelningen tillhanda senast 11 november 2016. 

 

Förvaltningens övervägande 

Socialförvaltningen har inget att erinra i planeringen för genomförandet av 

Naturreservat Öresundsparkens fritidsområde. 

 

Socialförvaltningen utgår ifrån att planen beaktar tillgänglighet och 

framkomlighet för personer med funktionsnedsättning, vid exempelvis: 

 

– Anläggning av naturlekplats 

– Passager vid strandstråket 

– Större sociala sammankomster 

– Parkering 

– Grillplatser 

– Bänkar och bord 

– Gångvägar och stigar 

 

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-10-04 

– Internremiss från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2016-09-19 

– Förslag till beslut och föreskrifter för Naturreservat Öresundsparkens 

fritidsområde, 2016-09-19 

– Förslag på skötselplan för Naturreservat Öresundsparkens fritidsområde, 

2016-09-19 

– Förslag på förändringar och upprustningar i samband med bildande av 

Naturreservat Öresundsparkens fritidsområde, 2016-09-20 

 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
Socialnämnden ställer sig positiv till det framlagda förslaget i sin helhet och 

lämnar följande synpunkter:  

 

 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 45 (45) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-10-27 

 

SN AU § 252 (forts.) Dnr SN 2016:219.214 

 

Socialnämnden utgår ifrån att planen beaktar tillgänglighet och framkomlighet för 

personer med funktionsnedsättning, vid exempelvis: 

 

– Anläggning av naturlekplats 

– Passager vid strandstråket 

– Större sociala sammankomster 

– Parkering 

– Grillplatser 

– Bänkar och bord 

– Gångvägar och stigar 

 

Socialnämnden föreslår att synpunkter avseende tillgänglighet och framkomlighet 

inhämtas från det kommunala funktionshindersrådet. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 


