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Margareta Alexandersson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-12-09

Sida 2

Socialnämnden
Sn § 158

SN 2014/302

Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker, Restaurang Sin
Thai i Mariestad
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Bevilja Vela Tseng Kommanditbolag, Sandbäcksvägen 63, 542 32 Mariestad,
organisationsnummer 969761-6705 tillstånd att servera starköl, vin, spritdrycker och andra
jästa alkoholdrycker till allmänheten året runt på Restaurang Sin Thai, Sandbäcksvägen 63,
542 34 Mariestad.
Servering av alkoholdrycker kommer att ske i restaurangen, samt på tillhörande uteservering, tisdagar-söndagar med serveringstid kl. 11.00 – 22.00.
Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund

Vela Tseng Kommanditbolag, Sandbäcksvägen 63, 542 32 Mariestad, organisationsnummer
969761-6705 har hos Socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen
(2010:1622) att servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten året runt på Restaurang Sin Thai, Sandbäcksvägen 63, 542 34 Mariestad.
Servering av alkoholdrycker kommer att ske i restaurangen, samt på tillhörande uteservering, tisdagar-söndagar med serveringstid kl. 11.00 – 22.00.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Björn Fagerlund (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av alkoholinspektör Annica Bringsved och sektorchef Lotta Hjoberg,
2014-11-20
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
Sektorchef Lotta Hjoberg
Alkoholinspektör Annica Bringsved

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-12-09

Sida 3

Socialnämnden
Sn § 159

SN 2014/98

Månadsavstämning november 2014 för socialnämndens verksamheter
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden beslutar att godkänna månadsavstämning november, år 2014.
2. Socialnämnden ger sektorchefen i uppdrag att arbeta fram åtgärder för att komma i
ekonomisk balans.
Bakgrund

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta fyra
prognoser för nämndernas verksamheter. Prognoserna ska upprättas efter mars, maj, augusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 (efter mars och augusti) ska även delges
kommunfullmäktige. Ekonomienheten upprättar dessutom fyra månadsavstämningar för
nämndens verksamheter. Månadsavstämningarna upprättas efter februari, april, september
och november.
Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så att den
följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. Vid
avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att beskriva de åtgärder
som ska vidtas för att uppnå en budget i balans. Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ekonomienheten har upprättat månadsavstämning november år 2014 för socialnämndens
verksamheter.
Månadsavstämning november, år 2014 visar på ett underskott i verksamheterna,
IFO - 4 700 tkr och VOO - 2 900 tkr. Försörjningsstödet visar ett underskott på - 400 tkr.
Totalt underskott för socialnämnden är - 8 000 tkr.
Individ och familjeomsorgens underskott beror i huvudsak på placeringar för barn och
unga. Vård och omsorgs underskott finns inom hemvården. Underskottet i hemvården
är - 5 200 tkr. En omfattande analys av hemtjänsten/hemvården genomfördes hösten 2013.
Ytterligare analysarbete och uppföljning av arbetet 2013 pågår.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Björn Fagerlund (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
socialnämnden beslutar enligt förslaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-12-09

Sida 4

Socialnämnden
Sn § 159 (forts.)
______________________________________________________

Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av sektorchef Lotta Hjoberg, ekonom Annica Olsson och ekonom Pia
Möller
Månadsavstämning för november 2014 upprättat av ekonomerna Annica Olsson och Pia
Möller
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
Sektorchef Lotta Hjoberg
IFO-chef Anette Karlsson
Vård och omsorgschef Britt Johansson
Ekonom Annica Olsson
Ekonom Pia Möller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-12-09

Sida 5

Socialnämnden
Sn § 160

SN 2014/124

Budget 2015 för socialnämndens verksamheter
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att anta internbudgeten för Vård och omsorg och Individ och familjeomsorg.
Janne Jansson (S), Leif Johansson (S), Fred-Joachim Bruns (S), Eivor Hallén (S), Bengt Erik
Askerlund (MP) och Marie Engström Rosengren (V) deltar inte i beslutet.
Bakgrund

Avdelningarna inom socialnämndens verksamheter har tilldelats en budgetram av kommunstyrelsen 2014-11-13 (§ 240) om 481 693 tkr inför verksamhetsåret 2015. Avdelningarna har
arbetat fram en internbudget utifrån den tilldelade ramen. Enligt tidigare beslut i socialnämnden 2014-10-14 (§ 137) äskade nämnden 5 000 tkr i utökad ram. Denna ramökning
uteblev enligt beslut i kommunstyrelsen 2014-11-10 (§ 238). Detta innebär att prognostiserade volymökningar inom bl.a. hemtjänst, socialpsykiatri, LSS samt placeringar inom barn
och vuxna inte budgeterats i den omfattning som behovet kan komma att kräva under 2015.
Konsekvensen av detta kan bli att socialnämnden går med underskott.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut.
Janne Jansson (S) och Leif Johansson (S) deltar inte i beslutet.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Björn Fagerlund (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Janne Jansson (S), Leif Johansson (S), Fred-Joachim Bruns (S), Eivor Hallén (S), Bengt Erik
Askerlund (MP) och Marie Engström Rosengren (V) deltar inte i beslutet till förmån för
eget budgetförslag.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av sektorchef Lotta Hjoberg, ekonom Annica Olsson och ekonom Pia
Möller, 2014-11-19
Underlag för budget 2015 upprättat av ekonomerna Annica Olsson och Pia Möller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-12-09

Socialnämnden
Sn § 160 (forts.)
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
Kommunstyrelsen)
Sektorchef Lotta Hjoberg
IFO-chef Anette Karlsson
Vård och omsorgschef Britt Johansson
Ekonom Annica Olsson
Ekonom Pia Möller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 6

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-12-09

Sida 7

Socialnämnden
Sn § 161

Individärende - sekretess
__________________________________________________________________________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-12-09

Sida 8

Socialnämnden
Sn § 162

SN 2014/280

Anmälan enligt Lex Maria orsakad av felaktig läkemedelsadministrering
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att notera informationen om anmälan enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg.
Bakgrund

Enligt bestämmelser i patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren anmäla händelser
som kunnat medföra allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg.
Med anledning av händelse där delegerad personal administrerade en felaktig insulindos till
en patient vilket medförde att patienten fick vistas på sjukhus för observation under 5 timmar har en anmälan enligt Lex Maria skickats till Inspektionen för vård och omsorg.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Björn Fagerlund (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av medicinskt ansvarig sjuksköterska Carina Gustavsson, 2014-10-23
Anmälan enligt Lex Maria, 2014-10-01
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
Sektorchef Lotta Hjoberg
Vård och omsorgschef Britt Johansson
MAS Carina Gustavsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-12-09

Sida 9

Socialnämnden
Sn § 163

SN 2014/309

Lex Sarah
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna samt skicka ärendet vidare
till IVO.
Bakgrund

Mariegärde är ett boende för personer med demenssjukdom och det finns även korttidsplatser på boendet. Rapporten om det inträffade inkom 2014-10-13 från en omsorgspersonal.
Söndag den 12 oktober 2014 ca kl. 7.30-8.00 upptäckter omsorgspersonal att XX låg på
golvet och hade ett stort sår på benet och det var blod på golvet. XX hade grindar på
sängen som hon hade tagit sig över. Kvällen innan hade XX fått byta lägenhet och den
mänskliga faktorn spelade in, eftersom omsorgspersonalen glömde att flytta med rörelselarmet, trots att det stod i genomförandeplanen. Rörelselarmet skulle indikera om XX försökte att klättra över grindarna. Omsorgspersonalen meddelar sjuksköterskan och XX fick
besöka sjukhuset samma dag.
Bedömningen är att det inträffade har fått allvarliga konsekvenser för XX liv eller hälsa och
XX har utsatts för onödigt lidande.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Björn Fagerlund (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av vård och omsorgschef Britt Johansson, 2014-11-18
Utredning Lex Sarah upprättad av enhetschef Marianne Iwarsson, 2014-11-07
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
Sektorchef Lotta Hjoberg
Vård och omsorgschef Britt Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-12-09

Sida 10

Socialnämnden
Sn § 164

SN 2014/338

Lex Sarah med anledning av kränkande särbehandling av brukare
m.m.
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att anmäla ärendet till Inspektionen för vård och omsorg.
Bakgrund

Det har framkommit uppgifter om att det skett kränkande handlingar mot brukare vid ett
boende i kommunen. Under utredningen framkommer att viss personal använder sig av metoder som avviker från det arbetssätt som bedrivs vid boendet och som dessutom kan ses
som bestraffande. Det förekommer även kränkningar och utfrysning av personal, handlingar förvaras inte på ett säkert sätt och det finns brister i lokalerna.
Utredarnas bedömning är att det inträffade fått så allvarliga konsekvenser för de enskildas
liv eller hälsa att det kan anses som allvarliga missförhållanden.
Det har vidtagits åtgärder beträffande personalfrågor som uppstått under utredningstiden.
Ett arbete med att formulera en åtgärdsplan för verksamheten, med syfte att förhindra att
liknande handlingar ska kunna upprepas har påbörjats. Trots vidtagna och planerade åtgärder är händelserna av sådan art att detta bör anmälas till Inspektionen för vård och omsorg
för ytterligare utredning.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Björn Fagerlund (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av individ och familjeomsorgschef Anette Karlsson och sektorchef
Lotta Hjoberg, 2014-11-16
Utredning Lex Sarah upprättad av enhetschef Susanne Birgersson, 2014-11-12
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
Sektorchef Lotta Hjoberg
Individ och familjeomsorgschef Anette Karlsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-12-09

Sida 11

Socialnämnden
Sn § 165

SN 2014/339

Ledamöter till folkhälsorådet för mandatperioden 2015-2018
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att utse ledamöter till folkhälsorådet för mandatperioden 2015-2018
enligt reglemente för folkhälsorådet, reviderat 2010-09-09.
Bakgrund

Mariestads kommun bedriver sedan många år ett tvärsektoriellt folkhälsoarbete i samverkan
med Västra Götalandsregionen. Arbetet regleras genom ett samverkanavtal mellan Mariestads kommun och Hälso- och sjukvårdsnämnden Östra Skaraborg. Enligt avtalet ska
folkhälsoarbetet ha en politisk styrning med förtroendevalda från kommunen och hälsooch sjukvårdsnämnden.
Enligt folkhälsorådets reglemente reviderat 2010-09-09 ska folkhälsorådets sammansättning
vara följande:
-

Folkhälsorådet ska bestå av nio ledamöter varav Hälso- och sjukvårdsnämnden
Östra Skaraborg utser två ledamöter.
Kommunstyrelsen utser tre ledamöter varav kommunstyrelsens ordförande även ska
vara ordförande i folkhälsorådet.
Barn- och utbildningsnämnden utser nämndsordförande samt vice ordförande till
ledamöter.
Socialnämnden utser nämndsordförande samt vice ordförande till ledamöter.

Ledamöter till folkhälsorådet utses av nämnderna i början av varje ny mandatperiod. Om en
ledamot entledigas från sitt uppdrag ska nämnden utse en ny ledamot.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Björn Fagerlund (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chef för Sektor ledning Maria Vaziri och folkhälsoplanerare Gunilla
Carlsson, 2014-11-04
Reglemente för folkhälsorådet, reviderat 2014-09-09

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-12-09

Socialnämnden
Sn § 165 (forts.)
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
Sektorchef Lotta Hjoberg
Folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 12

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-12-09

Sida 13

Socialnämnden
Sn § 166

SN 2014/323

Reglemente för Kommunala pensionärsrådet, KPR
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta
förslaget på det reviderade reglementet för kommunala pensionärsrådet, KPR.
Bakgrund

Kommunala pensionärsrådet har framfört ett önskemål om en revidering av reglementet
inför mandatperioden 2015-2018.
Reglementet, antaget av kommunfullmäktige 2010-10-25, anger i § 4 att rådet kan överlåta
vissa funktioner till ett arbetsutskott som utses inom rådet. I brådskande fall kan arbetsutskottet lämna yttrande i rådets ställe. Arbetsutskottet bör bestå av två representanter från
socialnämnden och tre från pensionärsorganisationerna.
Kommunala pensionärsrådet har framfört att de önskar att rådet utser ersättare till arbetsutskottet bland rådets övriga ordinarie ledamöter.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Björn Fagerlund (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättat av sektorchef Lotta Hjoberg, 2014-11-12
Förslag på Reglemente för Kommunala pensionärsrådet, 2014-11-17
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
Kommunstyrelsen
Sektorchef Lotta Hjoberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-12-09

Sida 14

Socialnämnden
Sn § 167

SN 2014/319

Digitala handlingar i socialnämnden
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att övergå till digitala handlingar vid sina sammanträden under våren 2015.
Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2009-04-08 att kommunstyrelsens arbetsutskott skulle övergå
till digitala handlingar vid sina sammanträden, d.v.s. att underlagen inte längre skulle skickas
i pappersform. Kommunstyrelsen genomförde motsvarande övergång 2010-11-25. Därefter
har övriga nämnder, vid olika tidpunkter, anslutit och publicerar kallelser och handlingar
digitalt på den så kallade Politikerportalen inför nämndernas sammanträden.
Kommunledningskontoret bedriver sedan en tid tillbaka ett utvecklingsarbete med en ny
Politikerportal inom ramen för kommunens nya dokument- och ärendehanteringssystem.
Målsättningen är att den nya portalen ska vara driftklar i samband med att fullmäktige övergår till digitala handlingar. Fördelarna med den nya portalen är bland annat att det är möjligt
att stryka över, färglägga och skriva i de digitala dokumenten. Vidare är det även möjligt att
skicka meddelanden m.m.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-04-23 att förtroendevalda i Mariestads
kommun ska använda iPad som läsplatta/digitalt verktyg vid en övergång till digitala handlingar i kommunfullmäktige och övriga nämnder.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-10-27 (Kf § 143) att övergå till digitala handlingar vid
sina sammanträden och att övergången ska ske så snart som möjligt. Kommunfullmäktige
uppmanar samtliga nämnder att övergå till digitala handlingar vid sina sammanträden.
Övergången ska ske under våren 2015.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Björn Fagerlund (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av sektorchef Lotta Hjoberg, 2014-10-29
Beslut från kommunfullmäktiges sammanträde 2014-10-27, § 143

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-12-09

Socialnämnden
Sn § 167 (forts.)
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
Sektorchef Lotta Hjoberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 15

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-12-09

Sida 16

Socialnämnden
Sn § 168

SN 2014/337

Delegationsordning för socialnämnden
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att anta delegationsordning för socialnämnden.
Bakgrund

Enligt kommunallagen får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller
åt en anställd hos kommunen eller landstinget att besluta på nämndens vägnar i ett visst
ärende eller en viss grupp av ärenden.
Delegationsordningen utgör en förteckning av sektorchefens delegation till verksamhetens
tjänstemän.
Delegaten träder in i nämndens ställe. Beslut som fattas av delegat är juridiskt ett nämndbeslut och kan inte ändras av nämnden i samband med att beslutet anmäls. Det betyder att
delegatens beslut kan överklagas på samma sätt som ett nämndbeslut. Ersättare för delegat
är överordnad personal.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Björn Fagerlund (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av sektorchef Lotta Hjoberg
Förslag på Delegationsordning för socialnämnden
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
Sektorchef Lotta Hjoberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-12-09

Sida 17

Socialnämnden
Sn § 169

SN 2014/54

Redovisning av delegationsbeslut under november 2014
__________________________________________________________________________________________________________________________

Nr 10/2014
Delegationsbeslut

Ärende

Individ- och familjeomsorgen

Beslut för tiden fr.o.m.
2014-11-01 t.o.m. 2014-11-30
Beslut för tiden fr.o.m.
2014-11-01 t.o.m. 2014-11-30
Beslut för tiden fr.o.m.
2014-11-01 t.o.m. 2014-11-30
Beslut för tiden fr.o.m.
2014-11-01 t.o.m. 2014-11-30

LSS
Äldre- och handikappomsorgen
Bostadsanpassning

Dnr

Socialnämndens arbetsutskott
protokoll från den 4 november
2014
Socialnämndens arbetsutskott
protokoll från den 18 november
2014
Beslut om tillstånd enligt 8 kap 2
§ alkohollagen för servering av
alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till slutet sällskap

SN 2014/325

Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-12-09

Sida 18

Socialnämnden
Sn § 170

Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

Ersättarnas tjänstgöring i nämnder och styrelser

Kommunfullmäktige har beslutat om turordning för ersättares tjänstgöring vid sammanträden med nämnder och styrelser.
______________________________________________________

Begäran från socialnämnden om utökad budgetram för år 2015

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att socialnämndens begäran om utökad budgetram ska beaktas i samband med att budgeten behandlas.
______________________________________________________

Nybyggnation av servicebostäder för personer med behov av stöd enligt lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att ärendet återremitteras för att använda sig
av projektmodellen inför vidare behandling av ärendet och att man samtidigt tar ett helhetsbegrepp i frågan.
______________________________________________________

Beslut om statsbidrag för Äldres behov i centrum ÄBIC, 2014

Socialstyrelsen har beslutat att bevilja Mariestads kommun 293 501 kr i statsbidrag för Äldres behov i centrum ÄBIC, 2014.
______________________________________________________

Begäran om att få ta del av allmän handling

Socialnämnden har beslutat att avslå Christer Lundhs begäran att ta del av allmän handling.
______________________________________________________

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2014-12-09

Anslagsdatum

2014-12-12

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens arkiv, Stadshuset

Underskrift

Anslag tas ner

2014-01-12

...............................................................................................................

Helena Andersson
___________________________________________________________________________________________________________

