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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-11-15 

Socialnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Sammanträdet inleds med att interimschef Susanne Serenhov hälsas 
välkommen, och kort presenterar sig. 
 

§ 116 
 
Ekonomisk rapport och prognos 2022 
2022/25 
 
Sammanfattning 
Prognos visar en budget i balans vid årets slut. Detta tack vare en effektiv användning 
av förvaltningens återsökta projektmedel som påverkar budget på ett positivt sätt. Utan 
dessa projektpengar hade socialnämnden visat ett underskott på ungefär 3 500 tkr. 
En genomlysning av hemtjänst har gjorts för att komma åt orsaken till ökningen av 
övertidstimmarna. Samtliga chefer har fått skriva en förklaring och en åtgärdsplan 
baserat på sin enhet. Detta har gjorts för att återfå kontrollen på bemanning och insatta 
timmar utan att tappa kvalité till brukare. Detta sker i samband med öppningen av det 
nya korttidsboendet. Öppningen kommer innebära en stor ökning av 
kompetensutveckling inom hela verksamheten samt att man tar hem brukare vilket ger 
en ökad kvalité och trygghet. Det innebär också att man sparar in på kostnaden för 
boende, då fem brukare på korttidsboendet är likvärdigt med tre externa placeringar. Är 
det då dessutom kö får de snabbare hjälp vilket minimerar risken för vite. 
Inom IFO fortsätter man att jobba tillsammans med arbetsmarknadsenheten för att få ut 
familjer i självförsörjning. Detta är ett arbete som gett bra resultat och utvecklas med 
tiden. 
Förvaltningen planerar arbetet inför framtiden med att minska beroendet av 
projektmedel, vilket fortsatt kommer bli en stor utmaning för både förvaltningen och 
kommunen. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-11-15 

Socialnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 117 
 
Intern kontroll 2023 
2022/171 
 
Sammanfattning 
Förutsättningarna inför arbetet med intern kontroll 2023 presenteras, och bruttorisklista 
föredras. Nämnden diskuterar områden för intern kontroll 2023. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att bordlägga ärendet 
 
Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-11-15 

Socialnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 118 
 
Sammanträdesdagar 2023 
2022/172 
 
Sammanfattning 
Förslag på sammanträdesdagar 2023 har tagits fram av förvaltningen. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att socialnämnden sammanträder 17 januari, 14 februari, 21 mars, 18 april, 9 maj, 13 juni, 15 
augusti, 12 september, 24 oktober, 14 november och 12 december. 
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschefen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-11-15 

Socialnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 119 
 
Budget 2023 
2022/14 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschefen redogör tillsammans med controller Sebastian Hovander för 
förutsättningarna inför budget 2023. Ett budgetförslag kommer att tas fram inför 
socialnämndens sammanträde i december, då den kan tas under förutsättning av 
kommunfullmäktiges beslut. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen samt 
att nämndens budget antas i december under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-11-15 

Socialnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 120 
 
Ändring av delegeringsordning 
2022/175 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden antog med § 54/2021 en reviderad delegeringsordning, som sedan 
kompletteras vid några tillfällen. Efter en genomgång i förvaltningen har några behov 
av förändringar uppmärksammats. Nyanställda chefer har för närvarande inte 
delegering förrän efter två månaders anställning. Detta gör det svårt för dem att utföra 
sina mest grundläggande arbetsuppgifter, som att anställa personal. Därför föreslås att 
nyanställda chefer erhåller delegering i enlighet med avsnitt 17, förutom punkt 17.1 om 
tillsvidare anställningar, redan från tillträde av tjänsten.  
Vidare föreslås följande förändringar: 

2.17 Beslut om bistånd i form av särskilt 
boende för service och omvårdnad 
av äldre 

4 kap 1 § SoL Biståndshandlä
ggare 

 

2.22 Jämkning av avgift vid dubbel 
boendekostnad 

 Enhetschef  

2.23 Beslut om anmälan till 
överförmyndaren om behov av god 
man/förvaltare 

5 kap. 3 § SoF Enhetschef 
Handläggare 
Jurist 

 

2.24 Beslut om anmälan till 
överförmyndaren om att behov av 
god man/förvaltare inte längre 
föreligger. 

5 kap. 3 § SoF Enhetschef 
Handläggare 
Jurist 

 

3.12 Beslut om boende i bostad med 
särskild service för barn och 
ungdomar 

7 § och 9 § 8. 
LSS  

Verksamhetsc
hef 

 

3.13 Beslut om boende för vuxna i bostad 
med särskild service etc.  

7 § och 9 § 9. 
LSS  

Verksamhetsc
hef 

 

3.21 Underrätta om behov av ersättning 
för personlig assistent till 
Försäkringskassan 

15 § p 8 LSS Biståndshandl
äggare 

Korrigerat lagrum 

6.3 Beslut att avge yttrande med 
anledning av överklagande av 
delegats beslut  

46 § FL  Delegat Samråd ska ske med närmaste chef 

6.4 Beslut att ompröva beslut helt eller 
delvis  
  

37, 38 §§ FL  Delegat Samråd ska ske med närmaste chef 

6.5 Prövning att överklagande skett i rätt 
tid samt avvisande av överklagande 
som kommit in för sent  

45 § FL   Delegat Inom 3 veckor efter det att 
handling mottagits  

6.6 Överklagande och yrkande om 
inhibition när Förvaltningsrätt eller 

10 kap. 2 § 
SoL  

Delegat Avser inte myndighetsut-övning 
mot enskilda i ärenden av 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-11-15 

Socialnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Kammarrätt ändrat nämndens beslut 
och detta beslut ursprungligen fattats 
av delegat  

27 § LSS 
3 kap 10 § 6 
kap 33 och 34 
§§ 3 KL  

principiell beskaffenhet eller annars 
av större vikt. Samråd ska ske med 
närmaste chef. 

7.2 Ställningstagande avseende 
lämnande av uppgift till 
polismyndighet eller någon annan 
myndighet som ska ingripa mot brott, 
om uppgiften behövs för att förhindra 
ett förestående eller avbryta ett 
pågående brott som avses i 
1. 4 eller 4 a § lagen om straff för 
vissa trafikbrott, 
2. 13 kap. 2 eller 3 § luftfartslagen, 
3. 30 § lagen om säkerhet vid 
tunnelbana eller spårväg, 
4. 20 kap. 4 eller 5 § sjölagen, eller 
5. 10 kap. 2 järnvägslagen. 

10 kap 19 § 
OSL 

Enhetschef  

8.3 Beslut om framställning av 
överflyttning av ärende till annan 
kommun  

2 a kap. 10 § 
SoL  

Enhetschef   

8.9 Beslut om bistånd i form av 
förmedling av egna medel  

4 kap 1 § SoL  Enhetschef Ansökan om god man bör lämnas 
till tingsrätten. Bistånd bör vara 
tidsbegränsat och omprövas 
regelbundet. 

8.17 Beslut om att återkräva ekonomiskt 
bistånd enl. 4 kap 1 § SoL  

9 kap 2 § 1 st 
SoL 

Socialsekreter
are 

 

8.18 Beslut om att återkräva ekonomisk 
hjälp enligt 4 kap 2 § SoL 

9 kap 2 § 2 st 
SoL 

Socialsekreter
are 

Hjälpen får endast återkrävas om 
den givits under villkor om 
återbetalning. 

8.23 Beslut att ej informera den som gjort 
anmälan om att utredning har inletts, 
ej inletts eller redan pågår 

14 kap 1 b § 
SoL 

Socialsekreter
are 

 

8.24 Beslut att inleda/ ej inleda utredning 
vid 
Ansökan eller Anmälan 

11 kap 1 § SoL  
Socialsekreter
are 
Socialjouren 

Vid förhands bedömning ska beslut 
fattas inom 14 dagar efter det att 
anmälan har inkommit 

8.26 Beslut att avsluta utredning utan 
åtgärd 
Ansökan eller anmälan 

11 kap 1 § Sol Socialsekreter
are 

 

11.1 Justering av samordnad vårdplan vid 
öppen psykiatrisk tvångsvård i de fall 
då vårdplanen inte innehåller någon 
placering i HVB. 

7 § 4 st, 7 a § 
LPT 

Socialsekreter
are/biståndsh
andläggare 

 

11.1x Justering av samordnad vårdplan vid 
öppen psykiatrisk tvångsvård i de fall 

12 a § LRV Socialsekreter
are/biståndsh
andläggare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-11-15 

Socialnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

då vårdplanen inte innehåller någon 
placering i HVB. 

17.7.1 Uppsägning  Förvaltningsc
hef 

I samråd med HR-chef 

17.7.2 Beslut om disciplinär åtgärd  Förvaltningsc
hef 

I samråd med HR-chef 

 
 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att delegeringsordningen revideras enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutet skickas till 
Delegerade 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-11-15 

Socialnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 121 
 
Lagstadgade tider 
2022/152 
 
Sammanfattning 
Under perioden 221001-31 har enheten barn och familj aktualiserat 105 inkomna 
ärenden, varav samtliga var orosanmälningar och ingen ansökan. Varje inkommen 
handling kräver en halv till en timmes handläggning, med skyddsbedömning, 
efterforskning, registrering i verksamhetssystem samt upprättande av kallelse till möte. 
De 105 inkomna orosanmälningarna ska sedan hanteras med en förhandsbedömning 
inom lagstadgad tid, fjorton dagar. Under perioden var det ingen aktualisering där 
denna tid överskreds. 
 
Under samma period fanns 70 öppna utredningar. 15 utredningar stängdes utan 
försening inom fyra månader, tre kommer att bli försenade på grund av sjukdom hos 
handläggare. Dessa tre utredningar kommer att färdigställas under november månad. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-11-15 

Socialnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 122 
 
Riksnorm för försörjningsstöd 2023 
2022/211 
 
Sammanfattning 
Rätten till bistånd regleras i 4 kap. 1 § socialtjänstlagen som inleds: 
”Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat 
sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för 
sin livsföring i övrigt.” 
 
Försörjningsstödet består av två delar: 
• riksnormen 
• skäliga kostnader för boende, hushållsel, arbetskostnader, hemförsäkring samt 
medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa. 
 
Totalsummorna i riksnormen för olika ålderskategorier och hushållsstorlekar fastställs 
årligen av regeringen och är lika för alla kommuner. Varje kommun får därefter fatta 
beslut om fördelningen mellan de olika behovsposterna i riksnormen. 
 
Riksnormen innehåller följande behovsposter: 
• livsmedel 
• kläder och skor 
• lek och fritid 
• hygien 
• gemensamma hushållskostnader (som består av delposten förbrukningsvaror samt 
delposten för telefon, dagstidning mm).  
 
Regeringen har i november 2022 beslutat att riksnormen för 2023 ska räknas upp med 
8,6 procent jämfört med riksnormen för 2022. För att socialtjänstens verksamhet 
gällande försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd ska fungera behöver socialnämnden fatta 
beslut om hur man vill fördela denna ökning på de olika behovsposterna.  
 
 
 
Förslag nr 1 är att ökningen om 8,6 procent för 2023 fördelas lika över samtliga 
delpost med hänsyn till samtliga kostnader i samhället har ökat.  
 
Förslag nr 2 är att ökningen om 8,6 procent för 2023 läggs på delposten livsmedel samt 
förbrukningsvaror då den största ökningen av kostnader i samhället ligger på just dessa 
två behovsposter. 
 
Beslutsgång 
Ellinor Silwer (KD) och Britt-Inger Andréasson (C) yrkar enligt förslag 2. Elisabeth 
Holmer (S) yrkar enligt förslag 1. Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra 
och finner att nämnden beslutar att välja förslag två. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-11-15 

Socialnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 
 

 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att riksnormen för försörjningsstöd för 2023 räknas upp med 8,6 procent, vilket fördelas 
på de olika posterna enligt förslag två 
 
Beslutet skickas till 
Enhetschef ekonomiskt bistånd 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-11-15 

Socialnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 123 
 
Verksamhetsbesök HSL 
 
 
Sammanfattning 
Enhetschef Marie Andersson besöker nämnden och informerar om enhetens arbete, bland 
annat hur man använder samordnade individuella planer (SIP) i arbetet kring patienter 
som har kontakter med flera olika instanser. Ett metodrum håller på att skapas, för att 
kunna utbilda såväl sjuksköterskor som omvårdnadspersonal. Nationell vårdplan för 
palliativ vård diskuteras, för att användas tillsammans med ASIH. Ett gott samarbete 
beskrivs med vårdcentralen. Rekrytering av legitimerad personal är en utmaning, särskilt 
när det gäller rehabpersonal. 
 
Anhörigkonsulent Lena Jönsson informerar om sitt arbete, och värdet av anhörigomsorg 
där många gör stora insatser. Anhörigstödet syftar till att hjälpa anhöriga att kunna vara 
ett stöd för sina närstående, genom att ge dem stöd, information och vägledning. Ungefär 
1600 telefonsamtal genomförs årligen, liksom omkring 500 personliga möten med 
enskild vägledning. Ett antal samtalsgrupper finns också, vilka ger samtal och gemenskap 
med personer i likartade situationer. En nationell anhörigstrategi är på gång, och tas fram 
av Socialstyrelsen. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-11-15 

Socialnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 124 
 
Verksamhetsbesök LSS 
 
 
Sammanfattning 
Enhetschef Britt-Marie Nordström informerar nämnden om enhetens arbete. Tre 
gruppbostäder finns, liksom en daglig verksamhet och en nystartad fritidsverksamhet för 
grundskolebarn. Den dagliga verksamheten har arbetat med att hjälpa deltagarna att 
komma ut på vanliga arbetsplatser, med deltagare och handledare, eller i form av egen 
praktikplats med tillgång till handledare på arbetsplatsen. Gruppbostäderna är i stort sett 
fullbelagda, en av dem är tillfällig i avvaktan på att förvaltningsledningen flyttar ut från 
sina nuvarande lokaler.  
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-11-15 

Socialnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 125 
 
Lex Sarah-rapport 1394 
2022/156 
 
Sammanfattning 
En rapport enligt lex Sarah har utretts av förvaltningsjuristen, och redovisas för nämnden. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen samt 
att uppdra åt förvaltningen att ta fram en skriftlig återkoppling av de planerade åtgärderna, att 
redovisas vid nästa ordinarie sammanträde 
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschefen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-11-15 

Socialnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 126 
 
Lex Sarah-rapport 1520 
2022/205 
 
Sammanfattning 
En inkommen Lex Sarah-rapport redovisas för nämnden. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen 
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Sammanträdesdatum 
2022-11-15 

Socialnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 127 
 
Lex Sarah-rapport 1610 
2022/206 
 
Sammanfattning 
En inkommen Lex Sarah-rapport redovisas för nämnden. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-11-15 

Socialnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 128 
 
Kontinuitet i hemtjänsten 
2022/192 
 
Sammanfattning 
Verksamhetschef Patrik Prahl redovisar aktuella uppgifter kring kontinuitet. I juni var 
den ca 17,45, dagtid är det bättre siffror än på kvällarna. I september var motsvarande tal 
18,44. Sista halvan av oktober låg högre, 21,73. Ett arbete pågår för att hålla nere talen. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-11-15 

Socialnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 129 
 
Läget i hemtjänsten 
 
 
Sammanfattning 
Verksamhetschef Patrik Prahl redovisar att läget just nu är ganska lugnt med chefer och 
medarbetare på plats. Planerare kommer att finnas i tjänst även på helgerna, vilket väntas 
ge vinster inom såväl kvalitet som ekonomi.  Uppföljning av nyckeltal sker månadsvis, 
och analyseras av resp. chef. Upphandling av digital journalföring/nyckelfri hantering 
pågår. Ett arbete pågår för att hjälpa personalen att lättare finna information på intranätet. 
Nätbaserade utbildningar gås igenom innan arbetssökande kallas till intervju. 
Korttidsvården öppnar inom kort, där även ett metodrum kommer att finnas för 
utbildning. En dialog kommer att ske avseende 50/50-utbildningar och vilka krav som 
ställs då personal erbjuds studera under arbetstid. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-11-15 

Socialnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 130 
 
Genomlysning vård och omsorg 
2022/193 
 
Sammanfattning 
Revisionen har genom KPMG en pågående granskning av vård och omsorg, 
biståndshandläggning och verkställighet. Denna ligger väl i linje med det arbete som sker 
i verksamheten för att genomlysa vård och omsorg.  
 
Socialnämnden beslutar 
 
att uppdra åt förvaltningen att ta fram en handlingsplan för vård och omsorg när revisionens 
granskning är slutförd 
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschefen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-11-15 

Socialnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 131 
 
Medelpunkten 
 
 
Sammanfattning 
Ordförande Jenny Delén informerar om aktuella frågor i kommunalförbundet 
Medelpunkten. Medlemsmötet har ställts in på grund av bristande intresse för deltagande, 
och väntas återkomma i början av nästa mandatperiod. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen 
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Socialnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 132 
 
Ordförandens information 
 
 
Sammanfattning 
Förste vice ordföranden informerar om besök på Österbo som kontaktpolitiker. 
Rekrytering, introduktion och kommande om-/tillbyggnad diskuterades.  
 
Ordföranden tackar Annelie Börjesdotter Tedenlid för den tid hon verkat som 
förvaltningschef, då hon nu går vidare till en annan tjänst. Annelie Börjesdotter Tedenlid 
tackar för uppvaktningen och uttrycker sin uppskattning över det nära och förtroendefulla 
samarbete hon haft med nämnden. 
Ordföranden redogör för den fortsatta rekryteringsprocessen. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-11-15 

Socialnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 133 
 
Förvaltningschefens information 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschefen har ingen ytterligare information.  
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-11-15 

Socialnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 134 
 
Delgivning av protokoll 
 
 
Sammanfattning 
a) Socialnämnden 2022-10-25 
b) Socialnämndens arbetsutskott 2022-10-28 
c) Socialnämndens arbetsutskott 2022-11-08 
d) Kommunala tillgänglighetsrådet 2022-06-02 
e) Kommunala tillgänglighetsrådet 2022-10-20 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-11-15 

Socialnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 135 
 
Anmälan av delegerade beslut 
 
 
Sammanfattning 
a) Socialnämndens arbetsutskott 2022-10-28 § 104 
b) Socialnämndens arbetsutskott 2022-11-08 §§ 108, 113-119 
c) Individ- och familjeomsorgen, lista 2022-10-20—11-10 
d) Vård och omsorg, lista 2022-10-20—11-10 
e) Anställningsavtal, lista 2022-10-20—11-10 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av delegerade beslut 

25



 

 

 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-11-15 

Socialnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 136 
 
Anmälningsärenden 
 
 
Sammanfattning 
a) Malmö FR 2662-22 Slutligt beslut 2022-10-25 om bistånd enligt SoL. Ett yrkande 
avvisas, målet avskrivs i övrigt. 
b) Malmö FR 1204-22 Dom 2022-10-27 om bistånd enligt SoL. Förvaltningsrätten avslår 
överklagandet. 
c) Malmö FR 9100-22 Dom 2022-11-02 om bistånd enligt SoL. Förvaltningsrätten avslår 
överklagandet. 
d) Malmö FR 2680-22 Dom 2022-11-02 om bistånd enligt SoL. Förvaltningsrätten avslår 
överklagandet. 
e) Malmö FR 12871-21 Dom 2022-11-03 om personlig assistans enligt LSS. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
f) Malmö FR 6890-22 Dom 2022-11-09 om bistånd enligt SoL. Förvaltningsrätten avslår 
överklagandet. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen 
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