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§ 163

Dnr 2015-000001 700

Val av justerare
Sammanfattning
Malin Månsson (S) utses att justera dagens protokoll.
________________
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§ 164

Dnr 5331

Information om SESAM
Sammanfattning
Socialsekreterarna Thomas Arvidsson och Melina Carlsson informerar om
SESAM, socialförvaltningens verksamhet för personer som levt eller lever i
en relation där det förkommit eller förekommer våld. Verksamhet har
rankats som bäst i Sverige av Unizon, 2015. SESAM är ute i andra
förvaltningar/verksamheter och informerar om våld i nära relation. SESAM
har ett nära samarbete med kvinno/tjejjouren. Flera av Blekinges kommuner
håller på eller har startat egna boenden för våldsutsatta personer. En Power
Point presentation visades och denna kommer att sändas ut vi mail till
ledamöter och ersättare.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Ylva Särnmark (FP), Birgitta
Lagerlund (M), Malin Månsson (S), Kevin Lill (S) ersättarna Anna-Mi
Tamsel (KD), Monica Fredriksson (C) samt Sylvia Edvinsson (MP).
Ordförande Åsa Evaldsson (M) framför nämndens tack för en mycket
intressant information.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera informationen till dagens protokoll.
________________
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§ 165

Dnr 2015-000047 704

Ekonomisk uppföljning/Anslagsförbrukning
Sammanfattning
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet.
Socialnämndens visar på ett prognostiserat överskott om 534 tkr. Den
väsentliga avvikelsen sedan förra månadsuppföljningen, T 2, som då visade
ett underskott om 2 683 tkr, beror på att prognosen för kostnaderna på
följande poster minskat:
- Institutionsvård barn 1 400 tkr
- Kontaktpersoner/familj 200 tkr
- Familjehem 350 tkr
- Köp av verksamhet 350 tkr.
Det finns en viss osäkerhet huruvida prognosen håller för institutionsvård
barn samt intäkt från Migrationsverket vht 513 beräknad till 1 339 tkr.
Intäkten avser ett ärende som är överklagat. Hälften av intäkten är
periodiserad från 2014. Resterade belopp avser 2015.
Ordförande Åsa Evaldsson (M) lämnar en kort information från SKL:s
ekonomirapport, oktober 2015: Utmaning – Beräknade kostnader för
förändring i demografin i kommunerna.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Malin Månsson (S), Ylva
Särnmark (FP), Birgitta Lagerlund (M), Kevin Lill (S), samt Omid Hassib
(V).
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera ekonomisk uppföljning/
anslagsförbrukning till dagens protokoll
________________
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Dnr 2015-000002 700

Individärende/Sekretess
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§ 168

Dnr 2015-000130 751

Inspektionen för vård och omsorg, IVO - Begäran om
redovisning ang klagomål från enskild.
Sammanfattning
Enhetschef Else-Marie Emilsson föredrar ärendet.
Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, har till socialnämnden översänt en
begäran om redovisning över ett klagomål från enskild.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås godkänna yttrandet och översända detsamma till
IVO.
Beslut
Socialnämnden beslutar att anta bifogad skrivelse såsom sitt yttrande i
ärendet och översända detsamma till Inspektionen för Vård och Omsorg.
________________
Exp.
Inspektionen för Vård och Omsorg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

9(24)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-10-28

Socialnämnden

§ 169

Dnr 2015-000023 709

Delegationsärenden
Sammanfattning
Socialsekreterare Rebecka Verngren redogör för fem delegationsbeslut.
Teamledare Yvonne Ödman redogör för fem delegationsbeslut.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Birgitta Lagerlund (M), Malin
Månsson (S), Kevin Lill (S), Omid Hassib (V) samt ersättare Sylvia
Edvinsson (MP).
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera redovisning till protokollet samt att
ärenden är genomförda enligt delegationsordningen.
________________
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§ 170

Dnr 2015-000070 750

Barn- och familjeenheten - Verksamhetsuppföljning
2015.
Sammanfattning
Verksamhetschef Göran Fridh, teamledare Yvonne Ödman och
förvaltningschef Birgitta Ratcovich lämnar följande redovisning av
verksamhetsuppföljning för januari – september.
Mått
Antal inkomna
anmälningar/ansökningar
Varav EKB
Antal inledda utredningar
Varav EKB
Antal pågående utredningar
Varav EKB
Mer än 4 mån, ej förlängd
Antal pågående placeringar
Familjehem
Nätverkshem/släktinghem
HVB
SiS
Antal nya placeringar1

jan feb mars april maj juni juli
72 70
3
1
31 38
8
3
135 152
19 24
29 36

103
3
33
1
147
17
31

93
6
41
4
168
18
27

61
7
29
5
171
15
15

77
12
28
11
162
21
20

58 54
13 15
35 36
13 14
171 178
33 46
39 58

40
29
39
3

40
30
42
3

40
33
39
4

39
34
35
4

39
33
42
4

43
34
40
4

47
36
47
4

52
51
46
4

8

9

7

5

5

11

13

15

25

4

2

2

Gäller helt avslutade insatser (SoL/LVU på unika barn)

Arbetsutskottets beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att notera redovisningen till
protokollet.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Birgitta Lagerlund (M), Kevin
Lill (S), Malin Månsson (S) samt ersättare Sylvia Edvinsson (MP).
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106
32
53
32
205
78
56

41
27
35
3

Antal avslutade placeringar 2
7
3
4
8
3
5
1
Gäller ej omplaceringar i någon form, endast ny placering av unika barn.
2
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Yrkanden
Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att förvaltningschefen får i uppdrag att
på ett aktivt sätt arbeta med att få ner siffrorna ”antal pågående utredningar
mer än fyra månader ej förlängd”. Detta enligt det uppdrag
socialförvaltningen fick under § 118/2015 i juni och för att hålla de
lagstadgade tiderna.
Propositionsordning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet.
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich får i uppdrag att på ett aktivt sätt arbeta
med att få ner siffrorna ”antal pågående utredningar mer än fyra månader ej
förlängd”. Detta enligt det uppdrag socialförvaltningen fick under §
118/2015 i juni och för att hålla de lagstadgade tiderna
________________
Exp.
Birgitta Ratcovich, förvaltningschef
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§ 171

Dnr 2015-000147 751

Lägesinformation om ensamkommande barn
Sammanfattning
Verksamhetschef Göran Fridh, enhetschef Else-Marie Emilsson och
förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet:
Sedan 150101 har 76 barn anvisats till Ronneby kommun. Under samma
period har 99 utredningar avseende ensamkommande barn öppnats. Idag är
det totalt 4 socialsekreterare som arbetar 100 % med målgruppen
ensamkommande barn. För att tjänstemännen ska kunna ta ansvaret för att
hålla rättssäkerheten är bedömningen att det behövs ytterligare personal
Handläggningen av ensamkommande barn uppfyller för närvarande inte de
krav som lagstiftningen ställer. Personalens arbetsmiljö är som en följd av
den höga belastningen och de begränsade resurserna inte tillfredställande.
Rekrytering av personal pågår men på grund av svårigheterna att hitta
erfaren personal och den ständigt ökade ärendemängden bedömer vi att den
rådande situationen inte är enbart tillfällig.
Vi vill med denna skrivelse informera socialnämnden om den allvarliga
arbetssituationen på Barn och Familjeenheten kring arbetet med
ensamkommande barn. I dagsläget uppfyller inte verksamheten kraven för en
god arbetsmiljö för personalen eller lagliga krav på rättssäkerhet och kvalitet
i arbetet.
Aktuell situation 151009
Antal barn
Antal Cura
Antal ”vanliga” familjehem
Antal släkting placeringar
Antal på övriga boenden
Övriga

103
30
16
44
4
9

Gruppen övriga består av placeringar som ännu inte dokumenterats och
tillfälliga lösningar.
Sedan 150101 har 76 barn anvisats till Ronneby kommun. Under samma
period har 99 utredningar avseende ensamkommande barn öppnats.
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Prognosen från Migrationsverket är att inflödet inte kommer att minska och
man säger att det är en extraordinär situation.
Personal
Idag är det totalt 4 socialsekreterare som arbetar 100 % med målgruppen
ensamkommande barn. Tre av socialsekreterarna har arbetat mellan 6
månader och 9 månader med målgruppen. 1 socialsekreterare
utexaminerades från socionomprogrammet i juni 2015 och har varit anställd
sedan 150831 och introduceras i arbetet.
På Barn och Familjeenheten arbetar 2 familjehemssekreterare och i deras
uppdrag ingår att rekrytera, utreda, följa upp och handleda familjehem
inkluderat familjehem för ensamkommande barn. Ytterligare en
familjehemssekreterare är anställd och påbörjar sin anställning 151231.
Rekrytering av ytterligare personal pågår.
Arbetsmiljö
Personalen uttrycker idag gällande sin psykiska arbetsmiljö att de är
stressade och de har symtom såsom sömnbesvär, glömska, känner sig
nedstämda. Det som stressar framförallt är att socialsekreterare inte hinner
träffar barnen, att man måste godkänna att barn följer med, placeras hos
”släktingen” utan att man träffat barn eller släkting. Att barn är tillfälligt
placerade hos bekanta/släktingar utan att de är utredda och godkända som
familjehem. Då uppföljningar inte hinns med är det heller ingen insyn hos
dessa ”familjehem” och socialtjänsten har ingen vetskap om hur barnet
faktiskt har det. Att det som inträffade i Karlskrona Kommun med barnet
”Yara” skulle kunna inträffa i Ronneby bedöms finnas risk för.
Ökningen av antalet handläggare bl a till följd av ensamkommande barn har
lett till lokalbrist och ”trångboddhet” för handläggarna vilket ytterligare
försämrar arbetsmiljön.
Rättssäkerhet och laglighet
Rättssäkerheten brister då socialtjänsten inte har någon insyn i
”familjehemmen”. Familjehemmet kan vara mindre bra och barnet kan fara
illa och då socialtjänsten varken träffar familjehem eller placerat barn. De
familjer/bekanta som barnet tillfälligt placeras hos hinns inte utredas av
familjehemssekreterare.
Den lagstadgade utredningstiden på 4 månader är omöjlig att hålla. Enskilda
samtal med barnet hinns sällan med. De lagstadgade övervägandena av
placeringen som skall göras minst var sjätte månad är omöjliga att hinnas
med. Bedömningar av ett barns behov omformuleras efter den insats som
finns tillgänglig. Exempelvis finns det ungdomar som bättre skulle få sina
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behov tillgodosedda i ett familjehem men då socialtjänsten inte har möjlighet
att rekrytera och utreda familjehem finns inga familjehem att placera i och
bedömningen blir att barnets behov bäst tillgodoses på institution.
Möten med barnet/ungdomen hinns inte med. Socialsekreterare träffar barnet
vid placeringstillfället och förhoppningsvis hinns ett möte med till. Att
socialsekreterare inte hinner träffa barnet leder exempelvis till sammanbrott i
familjehem och omplaceringar. Socialsekreterare hinner inte träffa barnet
inför övervägande eller hålla aktuell situation uppdaterad. Ett barn som varit
på flykt bär ofta med sig trauman och är i behov av vuxna som kan stödja det
och det kan vara i behov av vård. Då socialsekreteraren inte hinner träffa och
lära känna barnet riskerar socialtjänsten att det finns barn som socialtjänsten
är ansvariga för som mår väldigt dåligt och som inte får behövlig vård.
När migrationsverket anvisar ett barn till Ronneby kommun har
socialtjänsten i de allra flesta fall ett dygn på sig innan barnet är vårt ansvar.
Under denna tid ska ett lämpligt boende hittas. I dagsläget är Cura fullbelagt,
socialtjänsten har uttömt de familjehem som finns. Detta leder till att mycket
tid går att leta ett boende som är lämpligt. Socialtjänsten i Ronneby har i
dagsläget tre ungdomar boende på hotell vilket är en nödlösning och i ett
normalt tillstånd icke acceptabelt.
I juni 2015 riktade IVO allvarlig kritik gentemot tre kommuner Åsele,
Arjeplog och Arvidsjaur då bristerna i handläggningen varit så allvarliga att
det finns en allvarlig risk för de ungas säkerhet och välbefinnande.
Brister som påträffades i flera kommuner var följande:
Ansökningar om bistånd utreds inte alltid eller inte i den omfattning som
krävs. Utredningar inför placering blir sällan färdiga inom lagstadgad tid.
Insatserna till ensamkommande barn följs inte upp regelbundet och de får
inte besök av sin socialsekreterare i tillräcklig utsträckning.
Bristande eller avsaknad av underlag i ärenden som gäller akutplaceringar
till HVB hem. Knapphändig dokumentation kring ärenden
Den kritik som IVO riktar mot andra kommuner den situationen befinner sig
socialtjänsten i Ronneby kommun redan i och den kommer inte att kunna
förändras om det inte sker en utökning av personal.
Personal och resursbehov
För att tjänstemännen ska kunna ta ansvaret för att hålla rättssäkerheten är
bedömningen att det behövs ytterligare personal. Varje socialsekreterare
behöver i dagsläget lyftas av 15 ärenden, ytterligare familjehemssekreterare
behövs för att rekrytera, utreda och handleda familjehem.
Drömarbetssituationen är att socialsekreterare har tid att träffa barnen, att
lära känna barnen. Att kunna hålla lagstadgad tid gällande utredningar och
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överväganden. Att det finns lediga platser på Curas boende och i utredda
familjehem. Att mängden ärenden per socialsekreterare är rimlig ca 20 per
socialsekreterare. Att placeringarna är i närområdet. Att det finns gode män
samt särskilt förordnade vårdnadshavare att tillgå. Att ha tid att samverka
med skola, överförmyndarnämnd, ideella föreningar etc. Att det inte är kaos
överallt utan att flödet mellan olika aktörer fungerar. Att det finns
tillgängliga tolkar. Att familjehemssekreterare har möjlighet att utreda
familjehem och att träffa de tilltänkta familjehemmen så snart som möjligt
efter att ett barn är anvisat. Att inte behöva göra tillfälliga lösningar på grund
av att det inte finns någon annan plats att placera. Exempel på detta är barn
som placeras tillfälligt hos bekant/släkting där det redan bor 8 personer i en
två rumslägenhet eller placera långt bort till exempel Stockholmsområdet i
avvaktan på ledig plats i närområdet.
Bedömning
Handläggningen av ensamkommande barn uppfyller för närvarande inte de
krav som lagstiftningen ställer. Bristerna gäller främst utredningstider,
uppföljning av placeringar och kvaliteten på utredningarna. Det finns även
en faktisk brist på boendeplatser som leder till osäkra placeringar.
Personalens arbetsmiljö är som en följd av den höga belastningen och de
begränsade resurserna inte tillfredställande. Flera i personalen upplever
stressrelaterade symtom.
Rekrytering av personal pågår men på grund av svårigheterna att hitta
erfaren personal och den ständigt ökade ärendemängden bedömer vi att den
rådande situationen inte är enbart tillfällig. Det finns inte heller lediga
resurser inom andra delar av Myndighetskontoret som kan användas för att
underlätta.
Förslag till beslut
Socialnämnden noterar informationen
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Birgitta Lagerlund (M), Birgitta
Larsson (RP), Kevin Lill (S), Ylva Särnmark (FP), Malin Månsson (S),
Omid Hassib (V), Thomas Svensson (S), Ann Arleklo (S), tjänstgörande
ersättarna Therése Åberg (M), Martin Moberg (S) samt ersättarna Monica
Fredriksson (C) och Sylvia Edvinsson (MP).
Yrkanden
Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att förvaltningschef får i uppdrag att se
till att förvaltningen uppfyller de lagliga kraven på rättssäkerhet och kvalitét
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i arbetet gällande ensamkommande barn, samt kraven på en god arbetsmiljö
för personalen. Detta tills anställd personal blir mer van, tills de nyanställda
påbörjat sin anställning samt att verksamheten har lyckats med sin vidare
rekrytering.
Att en redovisning ska ske nästa sammanträde.
Översända ärendet till kommunstyrelsen som information.
Kevin Lill (S) yrkar bifall till Åsa Evaldssons (M) yrkande följande ändring i
yrkandet: att förvaltningschefen får i uppdrag att fortsätta finna lösningar för
att uppfylla de lagliga kraven på rättssäkerhet och kvalité i arbetet gällande
ensamkommande barn.
Birgitta Lagerlund (M) yrkar bifall till Åsa Evaldssons (M) yrkande med
Kevin Lills (S) ändringsförslag.
Ajournering av sammanträdet i fem minuter kl 16 25 – 16 30.
Propositionsordning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framförda yrkande och
finner att socialnämnden bifaller desamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar enhälligt att ge förvaltningschefen i uppdrag att
fortsätta finna lösningar för att uppfylla de lagliga kraven på rättssäkerhet
och kvalitét i arbetet gällande ensamkommande barn, samt kraven på en god
arbetsmiljö för personalen. Detta tills anställd personal blir mer van, tills de
nyanställda påbörjat sin anställning samt att verksamheten har lyckats med
sin vidare rekrytering.
Att en redovisning i ärendet ska ske på nästa sammanträde.
Översända ärendet till kommunstyrelsen som information.
________________
Exp.
Kommunstyrelsen
Birgitta Ratcovich, förvaltningschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

§ 172

Dnr 2015-000081 739

Ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt
28 f-g §§ lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade och ej verkställda beslut enligt 4 kap
1§ och rapportering enligt 16 kap 6f§ socialtjänstlagen.
Sammanfattning
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet.
En skriftlig redovisning av ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering
enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, tredje
kvartalet redovisas för ledamöterna.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) samt ledamot Omid Hassib (V).
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet.
________________
Exp.
Inspektionen för vård och omsorg
Kommunfullmäktige
Revisorerna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015-000005 700

Aktuellt i verksamheten 2015
Sammanfattning
Birgitta Ratcovich lämnar följande information:


Inspektionen för Vård och Omsorg – beslut gällande handläggning av
barnärende. Ärendet har avslutats med kritik.



Arbetsmiljöproblem – Det behövs mer lokaler/arbetsrum inom
socialförvaltningen, en lokautredning pågår och förvaltning har fått
besked att de får frigöra rum inom sin verksamhet. Enhetscheferna
inom Stöd- service omsorg kommer att ev flytta till Soft Center och
då frigörs sex arbetsplatser. Avtalsförhandlingar pågår och flytt
beräknas till den 1 december 2015.



Administrationen påverkas av ett ökat tryck ute i verksamheten.
”Språkhjälpen” har börjat på halvtid och är till stor hjälp och alla är
mycket nöjda.



En brukarundersökning pågår inom försörjningsstöd. De som
kommer på fysiska besök får besvara enkäten och resultatet kommer
att redovisas vid ett senare sammanträde.



Alla kommuner är ålagda att till Länsstyrelsen, varje vecka,
rapportera om etableringsboenden. Kommunstrateg Anders Engblom
arbetar med att hitta och inventera etableringsboenden.

Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Birgitta Lagerlund (M), Malin
Månsson (S), Omid Hassib (V), Ylva Särnmark (FP) samt tjänstgörande
ersättare Therése Åberg (M).
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Information och rapporter
Sammanfattning
Birgitta Lagerlund (M) och Malin Månsson (S) lämnar information om Cura
Individutveckling.
Cura började som Vårdförbund 1993 på Sjöarp och 2011 bildades
Kommunsamverkan Cura Individutveckling. De hjälper människor att växa
och fungera utifrån sina individuella förutsättningar. De erbjuder bland annat
vård och behandlingsinsatser för barn, ungdomar och familjer och även med
inriktningar mot autism och Aspergers syndrom där de erbjuder gymnasieutbildning med internat och andra typer av boende. Ronneby kommun
använder inte alla deras verksamheter.
Notavillan kommer att öka med fem platser. Flera ny ungdomsboende har
startat upp. En kursgård kommer att ta emot 16 ensamkommande barn. Ett
informationsmöte har avhållits för boende i närområdet vilket upplevdes
positivt från de som deltog.
Malin Månsson (S) och Birgitta Lagerlund (M) kommer att återkomma med
information om FINSAM vid nästa sammanträde.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera informationen till dagens protokoll.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Delegationsbeslut
Sammanfattning
Pärmen för delegationsbeslut cirkulerade under mötet.
Redovisning av delegationsärende enligt LSS och SoL.
Revidering i attestantlistan 2015-10-08 .
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera delegationsbesluten till dagens protokoll.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Delgivningsärenden mm
Sammanfattning
Pärmen för delgivningsärenden cirkulerade under möte.
Protokoll:
Socialnämndens arbetsutskott 2015-10-13.
Protokollsutdrag:
Kommunfullmäktige § 229/2015 – Servicebostad till vissa funktionshindrade
samt äskande av medel till installation av sprinklersystem och automatiskt
brandlarm.
Kommunstyrelsen arbetsutskott § 399/2015 – Socialnämndens redovisning
av tertialrapporten.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera delgivningsärenden mm till dagens
protokoll
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kurser & Konferenser
Sammanfattning
Tjejjouren Rut inbjuder till information på Knut Hahnsskolan den 9
november 2015 mellan kl 18 00- 21 00. Det kommer bl a att vara två
föreläsare Mia Börjesson och Milad Mohammadi som blev årets talare 2014
av Talarforum. Det kommer även att finnas olika utställare på plats.
Länsstyrelsen inbjuder till ett regionalt och lokalt föräldrastödsarbete den 5
november 2015. Ordförande Åsa Evaldsson (M) är inbjuden.
Ledamöter i kommunfullmäktige har fått en inbjudan ”En kommun fri från
Våld” den 30 november 2015, heldag på Ronneby Brunn.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera kurser och konferenser till protokollet.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Övriga frågor/ärende
Sammanfattning
Kevin Lill (S) tar upp en fråga gällande de slumpmässigt utvalda
delegationsärende. På dagens möte var det ett ärende som var från 2014,
önskemål är att det är årets ärende som redovisas.
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich svarar att det är ledamöternas uppgift att
se att personalen följer delegationsordningen, men ska framföra att det bör
vara årets ärende.
Kevin Lill (S) tar upp tiggarfrågan och att en hemlös säljer tidskriften
Faktum utanför Maxi i Ronneby.
Det har framkommit att personen är frivilligt hemlös och tycker om att leva
på detta vis.
Therése Åberg (M) informerar att en god man kan ha flera uppdrag i olika
kommuner och kan då ha många klienter.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Malin Månsson (S), Kevin Lill
(S), Omid Hassib (V) samt ersättare Sylvia Edvinsson (MP).
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera övriga frågor/ärenden till protokollet.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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