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§ 17 Upprop 
 

Ärendebeskrivning 
Upprop av nämndens ledamöter och ersättare enligt lista. Notering av närvaro. 

Helena Ohlsson (SD) är inte närvarande och Lars Andersson (SD) tjänstgör i hennes 

ställe. 

_____ 
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§ 18 Godkännande av föredragningslistan och 

val av justerare 
 

Beslut 
Socialnämnden godkänner föredragningslistan. 

Jessica Ashworth (M) utses att justera protokollet. Justering i kommunhuset den 1 mars 

klockan 16:00. 

Ärendebeskrivning 
Nämndens godkännande av föredragningslista för mötet.  

 

Val av justerare till mötets protokoll. 

Jessica Ashworth (M) står i tur att justera. 

  

Två ärenden läggs till den i kallelsen bifogade föredragningslistan. Ett ärende avseende 

information från Personligt ombud och ett om anmälan av ordförandebeslut.  

_____ 
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§ 19 Information från Personligt ombud 
 

Beslut 
Socialnämnden tackar Jessica Danielsson för informationen. 

Ärendebeskrivning 
Jessica Danielsson, Personligt ombud, presenterar sig för socialnämnden och redogör för 

sitt arbete som personligt ombud. Bland annat togs följande punkter upp. 

- Ärendeflöde 

- Vilka kontaktar personligt ombud i Höör? 

- Orsaker till att Personligt ombud kontaktas 

- Aktuella aktiviteter 

- Rapport om systemfel till länsstyrelsen 

- Situationen på bostadsmarknaden 

- Förslag på åtgärder för att ge stöd i bostadssituationen 

_____ 
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Dnr SN 2015/17 

§ 20 Val till socialnämndens arbetsutskott och 

Kommunala handikapprådet 
 

Beslut 
Socialnämnden utser Lars-Håkan Persson (M) som socialnämndens representant och 

ordförande i Kommunala handikapprådet. 

Socialnämndens utser Ellinor Dahlgren (S) som ersättare för socialnämnden i kommunala 

handikapprådet.  

Socialnämnden utser Lars-Håkan Persson (M) till ledamot i socialnämndens 

arbetsutskott. 

Socialnämnden utser Katarina Dyrssen (M) till ersättare i socialnämndens arbetsutskott.  

Socialnämnden utser Johan Magnusson (MP) till ersättare i socialnämndens 

arbetsutskott. 

Ärendebeskrivning 
Camilla Hindersson (S) och Adéle Olander (M) entledigades från sina uppdrag som 

ledamöter i socialnämnden. vid Kommunfullmäktiges möte den 27 januari. Ellinor 

Dahlgren (S) och Lars-Håkan Persson (M) har den 17 februari av kommunfullmäktige 

valts som ledamöter i socialnämnden. Katarina Dyrssen (M) har vid samma sammanträde 

valts som ersättare i socialnämnden. 

Adéle Olander (M) var ordinarie ledamot i socialnämndens arbetsutskott. Camilla 

Hindersson (S) var ersättare i socialnämndens arbetsutskott. Socialnämnden behöver 

utse ersättare för dessa på respektive post. 

Adéle Olander (M) var även ordförande i Kommunala handikapprådet och Camilla 

Hindersson ersättare. Nya representanter ska därför utses för dessa poster.  

Yrkanden 

 

Jessica Ashworth (M) föreslår Lars-Håkan Persson (M) till ordförande i Kommunala 

Handikapprådet samt som ledamot i socialnämndens arbetsutskott. 

Anders Magnhagen (S) föreslår Ellinor Dahlgren (S) som ersättare i Kommunala 

handikapprådet. 

Jessica Ashworth (M) föreslår Katarina Dyrssen (M) som ersättare i socialnämndens 

arbetsutskott efter Lars-Håkan Persson (M). 

Anders Magnhagen föreslår Johan Magnusson (MP) som ersättare i socialnämndens 

arbetsutskott. 
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Beslutsordning 

Nämnden godkänner beslutordningen där varje förslag läggs fram för beslut var för sig. 

Ordförande lägger först fram förslaget att utse Lars-Håkan Persson (M) som 

socialnämndens representant och ordförande i Kommunala handikapprådet och finner att 

nämnden bifaller förslaget. 

Förslaget att utse Ellinor Dahlgren (S) till kommunala handikapprådet läggs fram för 

beslut och ordföranden finner att nämnden bifaller förslaget.  

Förslaget att utse Lars- Håkan Persson (M) till ledamot i socialnämndens arbetsutskott 

läggs fram för beslut och ordförande finner att nämnden bifaller förslaget.  

Förslaget att utse Katarina Dyrssen (M) till ersättare i socialnämndens arbetsutskott läggs 

fram för beslut och ordföranden finner att nämnden bifaller förslaget.  

Förslaget att utse Johan Magnusson (MP) till ersättare i socialnämndens arbetsutskott 

läggs fram för beslut och ordförande finner att nämnden bifaller förslaget.  

_____ 
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Dnr SN 2016/103 

§ 21 Ekonomi och verksamhet 
 

Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Monica Dahl redovisar socialnämndens ekonomi och verksamhet innevarande 

budgetperiod. Redovisning av användning av stimulansmedel i Höör 2015 föreligger. 

_____ 
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Dnr SN 2016/71 

§ 22 Bokslut 2015  
 

Beslut 
Socialnämnden godkänner bokslut och verksamhetsberättelse för 2015 och överlämnar 

det till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämndens bokslut och verksamhetsberättelse ska fastställas av socialnämnden och 

delges kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Bilaga1. Verksamhetsberättelse2015 

Bilaga2. Resultatanalys2015 

Bilaga3.1. Investeringsredovisning2015 

Investeringsredovisning 2015 SN.xls 

BILAGA Externa placeringar.docx 

_____ 
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Dnr SN 2016/101 

§ 23 Investeringar 2017 
Lars Andersson (SD) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet. Ted Dÿring 

(C) tjänstgör när ärendet behandlas. 

Beslut 
Socialnämnden ger socialchefen i uppdrag att komplettera den föreslagna 

investeringsbudgeten med behovet av investeringar för att täcka behovet av särskilda 

boenden och att socialnämnden därmed godkänner investeringsbudget 2017 och VEP 

2018 - 2019 och överlämnar förslaget till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Förslag till investeringsbudget för socialnämnden 2017 föreligger.  

Yrkanden 

Anders Magnhagen (S) föreslår att socialchefen ges i uppdrag att komplettera den 

föreslagna investeringsbudgeten med behovet av investeringar för att täcka behovet av 

särskilda boenden och att socialnämnden därmed godkänner investeringsbudget 2017 

och överlämnar förslaget till kommunstyrelsen. 

Stefan Liljenberg (SD) instämmer i Anders Magnhagens (S) förslag.  

Beslutsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt förslag och finner att socialnämnden bifaller 

förslaget. 

Beslutsunderlag 
BLANKETT.2 SN rev 160116.xlsx 

Investeringsbudget 2017 BLANKETT.2.1 rev 160216.docx 

  

_____ 
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Dnr SN 2016/72 

§ 24 Förslag på inrättande av Mariamottagning 
 

Beslut 
Socialnämnden framför som sin viljeinriktning att ingå i samarbete och teckna avtal om 

en gemensam Mariamottagning. 

Sektorledningen får i uppdrag att undersöka om Höörs kommun kan ansöka om externa 

medel för att finansiera sin del av en Mariamottagning. 

Ärendebeskrivning 
I samverkan med Region Skåne har kommunerna i Mittskåne arbetat fram ett förslag till 

en gemensam Mariamottagning. Ärendet utgör ett underlag och socialnämndens 

arbetsutskott föreslås besluta att Höörs kommuns avsikt är att ingå i ett sådant 

samarbete. 

1 april 2015 startade, genom stöd från Finsam Lund, projekt Mariamottagning Lund med 

omnejd. 

I oktober 2015 bildades en referensgrupp bestående av representanter från Region 

Skåne och de olika kommunerna i upptagningsområdet dvs Lund, Eslöv, Kävlinge, Burlöv, 

Hörby, Höör och Lomma. Referensgruppens syfte var att fånga de olika verksamheternas 

behov i utvecklandet av en kommande Mariamottagning. I referensgruppen har arbetet 

fokuserat på att definiera behov, innehåll och finansiering. Höörs kommun har 

representerats genom undertecknad. 

En Mariamottagning är en integrerad samverkan mellan huvudmännen där idén är att 

genom att samla både kommunens och regionens kompetenser bedriva lättillgänglig och 

specialiserad beroendevård för ungdomar och förebygga ohälsa. Arbetet sker tillsammans 

med den unges familj och nätverk med drogfrihet och ökad livskvalitet som mål.  

Verksamheten ska innehålla en förstärkt rådgivning riktad till såväl professionella som 

ungdomar, föräldrar och skola. Lättillgängligheten och den låga tröskeln in ska ge en ökad 

möjlighet till tidig insats. Inom ramen för Mariamottagningen ska de olika kompetenserna 

kunna genomföra kartläggning och utredning avseende både social, psykiatrisk och 

missbruksproblematik. En riktad mottagning ger en högre specialistkompetens och ett 

helhetsperspektiv vilket kommunen och sjukvården aldrig kan uppnå var och en för sig.  

Målgruppen är barn och unga vuxna upp till ca 25 års ålder, det finns ingen nedre 

åldersgräns. Grundtanken är att arbetet ska ske biståndslöst men det finns även ett 

behov hos kommunerna att ge Mariamottagningarna uppdrag att verkställa domar 

avseende Ungdomsvård. 

I Höörs kommun finns en väl fungerande öppenvård som kan ge stöd till föräldrar med 

barn som har en missbruksproblematik. Det saknas dock riktade insatser till de ungdomar 

som har problem med droger och/eller alkohol och det finns en svårighet i samverkan 
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med barn- och ungdomspsykiatrin gällande dessa barn och unga. 

Referensgruppen har gjort en uppskattning av vad en Mariamottagning skulle kosta 

samverkansparterna. De befintliga verksamheterna i Skåne har alla ca 6-7 heltidstjänster 

men finansieringsmodellen och befolkningsunderlaget ser olika ut. Den uppskattning som 

gjorts visar att kommunerna skulle bidra med ca 2 socionomtjänster samt viss del av 

lokalkostnad. I det preliminära beräkningsunderlaget skulle personalkostnaden för 

kommunerna hamna på ca 5 kr/invånare, för Höörs del ca 80 000 kr/år, till det tillkommer 

vissa driftskostnader. Förutsättningen för detta är att tillräckligt många kommuner väljer 

att ansluta sig. En ansökan till Finsam avseende finansiering under en uppstartsperiod är 

under upparbetande. 

Beslutsunderlag 
Skapande av en Mariamottagning.docx 

_____ 
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Dnr SN 2016/74 

§ 25 Avgifter inom äldre- och 

handikappomsorgen  
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att ändra procentsatsen av prisbasbeloppet för maxtaxan att 

gälla från och med 1 juli 2016 enligt ändring i Socialtjänstlagen och därefter följa 

kommande årsändringar enligt Socialstyrelsen. 

  

Baskostnaden för kost i korttidsboende och särskilt boende enligt ”Konsumentverkets 

rekommendationer för skäliga månadskostnader” ska följa kommande årsändringar enligt 

Konsumentverket från 1 jan 2017. 

  

Baskostnaden för kost i dagverksamhet på Kungshällan/Björken enligt 

”Konsumentverkets rekommendationer för skäliga månadskostnader” ska följa kommande 

årsändringar enligt Konsumentverket från 1 januari 2017. 

  

Kostnaden för förbrukningsvaror i korttidsboende och särskilt boende enligt 

”Konsumentverkets rekommendationer för skäliga månadskostnader”  ska följer 

kommande årsändringar enligt Konsumentverket. från 1 januari 2017 

  

Dokumentet ”Justerat minimibelopp i särskilt boende” infogas som B ilaga 4 till 

”AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN 2008-01 01 och att nuvarande 

bilaga 4 då blir bilaga 5. 

Ärendebeskrivning 
Socialtjänstlagen medger från och med 2016-07-01 en höjning av maxtaxan (8 kap 5 § 

Socialtjänstlagen). Statsbidraget, som kompenserar kommunerna för högkostnadsskyddet 

sänks samtidigt. 

För att tydliggöra justerat minimibelopp i särskilt boende bör dokumentet över 

beräkningen infogas i avgiftsreglerna som en bilaga. 

Yrkanden 

Anders Magnhagen (S) föreslår: 

1. Socialnämnden ändrar procentsatsen av prisbasbeloppet för maxtaxan att gälla från 

och med 1 juli 2016 enligt ändring i Socialtjänstlagen och därefter följa kommande 

årsändringar enligt Socialstyrelsen. 
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2. Baskostnaden för kost i korttidsboende och särskilt boende enligt ”Konsumentverkets 

rekommendationer för skäliga månadskostnader” följa kommande årsändringar enligt 

Konsumentverket från 1 jan 2017. 

3. Baskostnaden för kost i dagverksamhet på Kungshällan/Björken enligt 

”Konsumentverkets rekommendationer för skäliga månadskostnader” följa kommande 

årsändringar enligt Konsumentverket från 1 januari 2017. 

4. Kostnaden för förbrukningsvaror i korttidsboende och särskilt boende enligt 

”Konsumentverkets rekommendationer för skäliga månadskostnader”  följer kommande 

årsändringar enligt Konsumentverket. från 1 januari 2017 

5. Dokumentet ”Justerat minimibelopp i särskilt boende” infogas som Bilaga 4 till 

”AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN 2008-01 01 och att nuvarande 

bilaga 4 då blir bilaga 5. 

Beslutsordning 

Nämnden godkänner beslutsordningen där delförslagen läggs fram ett och ett för beslut.  

Ordföranden ställer proposition på de 5 delförslagen och finner att nämnden bifaller 

samtliga. 

Beslutsunderlag 
Avgifter_2016.doc 

Fbb_20160101.doc 

_____ 
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Dnr SN 2016/73 

§ 26 Avgifter till Växthuset 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att höja avgifterna för Växthusets tjänster enligt förslaget.  

Ärendebeskrivning 
Växthuset är en avdelning inom Individ och familjeomsorgen. Det är i första hand en 

arbetsplats och en arbetsträning för de personer som är i behov av praktik/arbetsträning 

eller arbetsprövning och som uppbär ekonomiskt bistånd till sin försörjning.  

För att möjliggöra detta uppdrag behöver man ha tillgång till arbetsuppgifter som utmanar 

och får människor att växa och vilja ta större ansvar efterhand. Det är först då som man 

kan göra en riktig bedömning av arbetsförmågan eller av möjligheterna att komma vidare i 

sitt arbetsliv med t ex en provanställning på någon annan arbetsplats.  

Växthuset tar betalt för de tjänster som erbjuds. Det är tänkt att avgifterna ska bidra till att 

täcka de kostnader som uppstår i samband med utförandet av tjänsten. Kostnader för 

personal ingår alltså endast vid internbeställning. Vid gräsklippning används bil för 

transport av gräsklippare och gräsklippare för att utföra arbetet. Vid snöskottning används 

traktor och även bil för transport och/eller personal.  

Detta medför i sin tur slitage på den utrustning som används för att utföra tjänsten samt 

kostnad för drivmedel, service och underhåll. Slitaget är tidvis stort och utrustningen 

behöver bytas ut regelbundet. 

Avgifterna är samma sedan 2010. Avgifterna externt är endast för slitage och förbrukning, 

avgifterna internt omfattar även en lönekostnad. Behov av att höja avgiften för att kunna 

erbjuda tjänsterna även fortsättningsvis, har nu uppstått. Förslag enligt nedan:  

 Arbete: pris 

Gräsklippning, extern inkl moms: 175:- 

Trädgårdsarbete övrigt, externt inkl moms: 125:-/tim 

Snöskottning, extern inkl moms: 125:- 

Transport till Merab, extern inkl moms: 75:- 

Arbete internbeställning: 100:-/tim 

Arbete+maskin internbeställning: 125:-/tim 

Arbetslön+lastbil internbeställning: 150:-/tim 

Beslutsunderlag 
Avgifter för tjänster från Växthuset 
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Dnr SN 2016/1 

§ 27 Månadsavgift korttidsplats på 

Apoteksgatan 5 
 

Beslut 
socialnämnden beslutar 

att korttidsvistelse på Apoteksgatan 5 i upp till en månad debiteras enligt korttidstaxa 

inom Äldreomsorgen samt 

att korttidsvistelse på Apoteksgatan 5 i över en månad debiteras med månadsavgift enligt 

beslut 2007-01-01 (Dnr 3/06) under förutsättning att boenden inte har annan kostnad för 

boende. 

Ärendebeskrivning 
Apoteksgatan 5 hyresätts på samma sätt som kommunens övriga gruppboende, detta 

enligt beslut fattat av socialnämnden 2006 med gällande from 2007-01-01 (Dnr 3/06). 

Det som i efterhand kommit upp är en eventuell justering av korttidsplatsens debitering. 

Utifrån erfarenhet är det med all sannolikhet så att korttidsplatsen kommer att beläggas 

av personer som vi initialt vet kommer vistas där en längre tid t.ex. vid bostadslöshet, 

vistelse under utredningsperiod mm 

En möjlighet skulle kunna vara att personer som har beslut överstigande en månad 

debiteras månadshyra enligt ovan nämnda beslut. Vistelse kortare tid än en månad 

debiteras enligt äldreomsorgens korttidstaxa. 

Beslutsunderlag 
SN § 11 160121 avgift Apoteksgatan 5 

_____ 
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Dnr SN 2016/3 

§ 28 Delegeringsförteckning för 

socialnämnden 
 

Beslut 
Socialnämnden fasställer delegeringsförteckning 2016 enligt förslag. 

Ärendebeskrivning 
Förändringsar har gjorts i socialnämndens delegeringsförteckning. Arbetsutskottet har 

tidigare behandlat ärendet och föreslagit sociala sektorn att inkomma med förslag till ny 

delegationsordning. Förslag föreligger för nämndens beslut. 

Beslutsunderlag 
Delegationsförteckning 2016 rev 2016-02-16 

_____ 
  



 

PROTOKOLL 

   
Sammanträdesdatum  Sida 

2016-02-25  19 (26) 
    

SOCIALNÄMNDEN    

    

 

Justerande Utdragsbestyrkande 

  

 

Dnr SN 2016/66 

§ 29 Lex Sarah anmälan 
 

Beslut 
Informationen om Lex Sarah-rapport har inkommit till sektorn samt utredning Lex 

Sarah genomförts, läggs med godkännande till handlingarna, och 

Informationen om att Lex Sarah-anmälan sänts in till Inspektionen för vård och 

omsorg läggs med godkännande till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Lex Sarah-rapport har inkommit till Socialsektor 2016-01-18 från Äldreomsorgen, 

Björkens demenscentra. Information, utredning och anmälan till Inspektionen för Vård och 

Omsorg föreligger. 

Beslutsunderlag 
Lex-Sarah-rapport.pdf 

Utredning Lex Sarah.docx 

Lex Sarah-anmälan.pdf  

_____ 
  



 

PROTOKOLL 

   
Sammanträdesdatum  Sida 

2016-02-25  20 (26) 
    

SOCIALNÄMNDEN    

    

 

Justerande Utdragsbestyrkande 

  

 

 

§ 30 Redovisning från kontaktpolitiker 
 

Beslut 
Socialnämnden lägger rapporterna till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av besök och planerade besök i verksamheten från kontaktpolitiker.  

Annelie Salonen (S) redovisar om besök på hemtjänsten. Tid är avsatt för nytt besök. 

Anders Magnhagen (S) redovisar deltagande på Innovations-racet och besök på 

Skogsgläntan. 

_____ 
  



 

PROTOKOLL 

   
Sammanträdesdatum  Sida 

2016-02-25  21 (26) 
    

SOCIALNÄMNDEN    

    

 

Justerande Utdragsbestyrkande 

  

 

Dnr SN 2016/68 

§ 31 Rapportering till IVO gällande kvartal 4 
 

Beslut 
Socialnämnden lägger rapporten till IVO gällande kvartal 4 läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Rapportering enligt 16 kap 6 f § Socialtjänstlagen och 28 f-h LSS 

Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS 

Följande har rapporterats till Inspektionen för Vård och Omsorg: 

SoL Äldreomsorg – 2 beslut som ej verkställts inom 3 månader pga att medborgaren 

tackat nej till erbjudandet. 

SoL OF – 2 beslut som inte verkställts inom 3 månader pga att en medborgare tackat nej 

och vill avvakta och en medborgare ej gått att nå för att erbjuda. 

SoL IFO – alla beslut är verkställda. 

LSS OF – alla beslut är verkställda. 

_____ 
  



 

PROTOKOLL 

   
Sammanträdesdatum  Sida 

2016-02-25  22 (26) 
    

SOCIALNÄMNDEN    

    

 

Justerande Utdragsbestyrkande 

  

 

 

§ 32 Socialchefen informerar 
 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Information från socialchefen om aktuella ärenden inom socialnämndens 

verksamhetsområde. Några punkter som togs upp för information.  

- Rapport från revisorerna om samarbetet med Regionen. 

- Redovisningar av projektet Medarbetardriven innovation. 

- Integration: Boendefrågan och belastningen på sektorn. 

- Kostfrågan på Orupslund 

- Studiebesök från Norge 

_____ 
  



 

PROTOKOLL 

   
Sammanträdesdatum  Sida 

2016-02-25  23 (26) 
    

SOCIALNÄMNDEN    

    

 

Justerande Utdragsbestyrkande 

  

 

Dnr SN 2015/275 

§ 33 Anmälningar 
 

Beslut 
Anmälningarna läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Anmälda ärenden 

  

A. Kommunfullmäktige 

 Beslut vid sammanträde 2016-01-27, § 13: 

Camilla Gottfries Hindersson (S) och Adéle Olander (M) entledigas från sina uppdrag som 

ledamöter i socialnämnden. 

  

B. Kommunfullmäktige 

Beslut vid sammanträde 2016-01-27, § 14: 

Ellinor Dahlgren (S) utses som ledamot i socialnämnden efter Camilla Gottfries 

Hindersson (S). 

  

C. Dnr: 2015/275 

Inspektionen för vård och omsorg 

Beslut i ärende angående tillsyn av missbrukarärende i Höör 

Inspektionen avslutar ärendet men riktar kritik mot nämnden för brister i dokumentationen 

vilket bedöms kunna få negativa följder för den enskilde. 

  

D. Dnr 2016/38 

Inspektionen för vård och omsorg 

Tillståndsbeslut för att bedriva hem för vård och omsorg till Föreningen Fogdaröd omsorg, 

vård och utbildning HVB Gästgården. 

_____ 
  



 

PROTOKOLL 

   
Sammanträdesdatum  Sida 

2016-02-25  24 (26) 
    

SOCIALNÄMNDEN    

    

 

Justerande Utdragsbestyrkande 

  

 

Dnr SN 2016/10 

§ 34 Beslut i delegerade ärenden 
 

Beslut 
Redovisningen av beslut i delegerade ärenden läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Beslut i delegerade ärende föreligger för redovisning i bilagda förteckningar. 

_____ 
  



 

PROTOKOLL 

   
Sammanträdesdatum  Sida 

2016-02-25  25 (26) 
    

SOCIALNÄMNDEN    

    

 

Justerande Utdragsbestyrkande 

  

 

Dnr SN 2016/11 

§ 35 Arbetsutskottets protokoll 
 

Beslut 
Arbetsutskottets protokoll den 10 februari 2016 läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Anmälan av arbetsutskottets protokoll 10 februari 2016. 

_____ 
  



 

PROTOKOLL 

   
Sammanträdesdatum  Sida 

2016-02-25  26 (26) 
    

SOCIALNÄMNDEN    

    

 

Justerande Utdragsbestyrkande 

  

 

 

§ 36 Anmälan av ordförandebeslut 
 

Beslut 
Socialnämnden lägger anmälan till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Anmälan av ordförandens beslut om omhändertagande med stöd av Lagen om vård av 

missbrukare i vissa fall. 

_____ 

 


