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Sammanträdesdatum

2022-02-24
Hälsa- och omsorgsnämnden
Plats och tid

Sammanträdesrum Osby, kommunhuset i Osby klockan, 13:30-16:45

Beslutande

Jimmy Ekborg (C), ordförande
Agneta Malm (S), vice ordförande
Nicklas Mauritzson (SD)
Eva Bendz Johansson (C)
Michael Svensson (S)
Sonja Svenle Pettersson (M)
Rolf Nilsson (S)
Kristof Pall (SD)
Maria Owiredu (KD)

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare:
Sofie Persson (C)
Martin Lorentzsson (S)
Elisabeth Vestergård (S)
Iija Augustsson (M)

Utses till justerare

Agneta Malm (S)

Justeringens plats och tid

Kansliet, kommunhuset i Osby, onsdagen den 2 mars 2022, klockan 12:00.

Tjänstepersoner m.fl.:
Förvaltningschef, Helena Ståhl
Enhetschef rehab enheten, Susanne Persson
Områdeschef, Mensur Numanspahic
Områdeschef, Andriette Näslund
Verksamhetsutvecklare/MAS, Lina Bengtsson
Kommunalråd, Niklas Larsson, §§ 6-14
Nämndsekreterare, Marit Löfberg

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Marit Löfberg

Ordförande
Jimmy Ekborg (C)
Justerare
Agneta Malm (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Hälsa- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-02-24

Datum då anslaget sätts upp

2022-03-03

Förvaringsplats för protokollet

Hälsa- och omsorgsförvaltningen, kommunhuset i Osby

Underskrift
Marit Löfberg

Datum då anslaget tas ned

2022-03-27
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Sammanträdesdatum

2022-02-24
Hälsa- och omsorgsnämnden

Ärendelista

Justerandes sign

§1

Upprop och protokollets justering

§2

Godkännande av dagordning

§3

Information

§4

Anmälan av delegationsbeslut

§5

Anmälningar

§6

Års- och koncernredovisning 2021

§7

Intern kontrollplan 2022

§8

Ej verkställda beslut, kvartal 4 - 2021

§9

Riktlinjer boendestöd - revidering

§ 10

Riktlinjer - Avgiftshantering

§ 11

Värdighetsgarantier för äldreomsorgen- ett värdigt liv

§ 12

Verksamhetsanpassade riktlinjer gällande tillämpning av
måltidspolicy inom Hälsa och omsorg

§ 13

Namnförslag på LSS-boende

§ 14

Informationsärende, Införande av språkkrav och språktest

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2022-02-24
Hälsa- och omsorgsnämnden

§1
Upprop och protokollets justering
Ledamöter som är närvarande vi dagens sammanträde:
Jimmy Ekborg (C), ordförande
Agneta Malm (S), vice ordförande
Nicklas Mauritzson (SD)
Eva Bendz Johansson (C)
Michael Svensson (S)
Sonja Svenle Pettersson (M)
Rolf Nilsson (S)
Kristof Pall (SD)
Maria Owiredu (KD)
Hälsa- och omsorgsnämnden utser Agneta Malm (S) att tillsammans med
ordförande Jimmy Ekborg (C) justera dagens protokoll.
Ordförande Jimmy Ekborg (C) informerar att dagens protokoll justeras onsdagen den 2 mars 2022, klockan 12:00.

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2022-02-24
Hälsa- och omsorgsnämnden

§2
Godkännande av dagordning
-

Justerandes sign

Dagordningen godkänns.

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2022-02-24
Hälsa- och omsorgsnämnden

§3
Information
Hälsa- och omsorgsnämndens beslut
-

Informationen läggs till handlingarna.

Enhetschef rehab enheten, Susanne Persson informerar om:
-

Hjälpmedelscentrum Östra Skåne, HÖS, som är en samverkan mellan 11 skånska kommuner.

Vice ordförande Agneta Malm (S) och Nicklas Mauritzson (SD) informerar om:
-

Socialchefsdagarna 2021

MAS/verksamhetsutvecklare Lina Bengtsson informerar:
Eventuellt vitesföreläggande
Oskälig väntetid på särskild boende
Covid-19
Skyddsutrustning används fortfarande
Vaccination dos 4 påbörjas veckan 9 för personer över 80 år som har hemtjänst och hemsjukvård
Väntelistan särskilt boende
På väntelistan till särskilt boende är det 22 personer, varav 5 personer på
Spången
Väntelistan parboende är det 2 personer.
Det finns inga lediga lägenheter.
På korttidsboendet Spången är 9 platser belagda.
Trygg hemgång 4 aktuella ärenden, varav 4 i Osby och 0 i Lönsboda.
Totalt i trygg hemgång hittills under 2022 har det varit 15 beslut (13 i Osby
och 2 i Lönsboda).
Övergångsboende Bergfast 4 personer.
På väntelista till trygghetsboende i Lönsboda är det 20 personer (7-8 aktuella) och väntelista för trygghetsboende i Osby är inte aktuellt längre, omvandling till vård- och omsorgsboende har påbörjats.
Under 2022 har följande anmälningar gjorts:
Lex Sarah-anmälningar: inga
Lex Maria-anmälningar: inga
Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2022-02-24
Hälsa- och omsorgsnämnden

Områdeschef Andriette Näslund, informerar:
Vård- och omsorgsboendet Solhem
Personalen började förra veckan
Kommer att erbjuda brukar och anhöriga att komma och titta på boendet
Problem med värmen på vård- och omsorgsavdelningarna
Kontroll av vattentemperaturen ska göras före inflyttning
Eventuellt kommer inflyttningen att senareläggas med en (1) vecka
Bergfast
Förbättringsarbete inom arbetsgrupperna på Bergfast
Områdeschef Mensur Numanspahic informerar:
Tidplan för byggnation LSS-boende
Hemgården
Ängsgården
Ängdalen
Förvaltningschef Helena Ståhl, informerar:
Resultat från medarbetarenkäten
HME – Hållbart medarbetarengagemang
Motivation, ledarskap, styrning
Uppföljning av granskningar 2019 Osby kommun, EY
Enligt utskickad bilaga med kallelsen.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2022-02-24
Hälsa- och omsorgsnämnden

§4
Anmälan av delegationsbeslut
HON/2021:6 002
Hälsa- och omsorgsnämndens beslut
-

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Hälsa- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott och
tjänsteman enligt en av hälsa- och omsorgsnämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till hälsa- och omsorgsnämnden. Redovisning innebär inte att hälsa- och omsorgsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det hälsa- och omsorgsnämnden
fritt att återkalla lämnad delegation.
Beslut tagna mellan den 1 december – 31 december 2021 i
hälsa- och omsorgsnämnden
Ärendetyp
Bifall
LSS PA-SFB
2
Äldreomsorg och socialpsykiatri SoL
70

Avslag
0
1

Ej tillämplig
0

Beslutet skickas till
Hälsa- och omsorgsförvaltningen

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2022-02-24
Hälsa- och omsorgsnämnden

§5
Anmälningar
HON/2021:7 000
Hälsa- och omsorgsnämndens beslut
-

Anmälningarna läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Till hälsa- och omsorgsnämnden har inkommit följande handlingar.
-

Beslut/dom, daterad den 13 januari 2022, från Förvaltningsrätten i
Malmö

-

Mötesanteckningar från Rådet för personer med funktionsvariationer
i Osby (Funkisrådet), 2021-12-06

-

Mötesanteckningar från Kommunala pensionärsrådet (KPR),
2021-12-07

-

Protokoll från Östra Skånes hjälpmedelsnämnd, 2021-12-08

Ovanstående handlingar finns tillgängliga på sammanträdet.

Beslutet skickas till
Hälsa- och omsorgsförvaltningen

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2022-02-24
Hälsa- och omsorgsnämnden

§6
Års- och koncernredovisning 2021
HON/2022:4 049
Hälsa- och omsorgsnämndens beslut
-

Hälsa- och omsorgsnämndens Årsredovisning 2021, godkänns.

Barnkonsekvensanalys
Inte aktuell.
Sammanfattning av ärendet
Hälsa- och omsorgsförvaltningen har sammanställt hälsa- och omsorgsnämndens årsredovisning för 2021. Denna innehåller årets händelser,
måluppfyllelse, statistik, ekonomi och framtid.
Även detta år har präglats av pandemin vilket har påverkat verksamhet,
måluppfyllnad och ekonomi.
Exempel på viktiga händelser under året är ny förvaltningsorganisation,
hantering av covid-19 pandemin, vaccinationsgenomförandet, öppnade av
nya LSS-verksamheter, implementering av nytt verksamhetssystem samt
beställning av 16 nya särskilt boendeplatser på Solhem.
Flera indikatorer till målen har inte kunnat mätas och andra indikatorer visar
ett sämre resultat på grund av pandemin. Av elva indikatorer visar fem godkänt resultat, två nästan godkänt resultat och de övriga fyra har inte gått att
följa upp.
Det ekonomiska resultatet visar på en avvikelse jämfört med budget på minus 6 278 tkr. En stor del av detta bedöms vara pandemirelaterat.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Årsredovisning bokslut avseende 2021”, daterad den 8
februari 2022, från controller Camilla Hallberg och förvaltningschef Helena
Ståhl.
Årsredovisning, verksamhetsberättelse 2021 Hälsa och omsorgsnämnden.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2022-02-24
Hälsa- och omsorgsnämnden

Beslutet skickas till
Hälsa- och omsorgsförvaltningen
Ekonomichef, Gunnar Elvingsson
Controller, Camilla Hallberg
Kommunstyrelsen (för anmälan)
Förvaltningschef, Helena Ståhl
Områdeschef, Mensur Numanspahic
Områdeschef, Andriette Näslund
Verksamhetsutvecklare/MAS, Lina Bengtsson

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2022-02-24
Hälsa- och omsorgsnämnden

§7
Intern kontrollplan 2022
HON/2022:5 040
Hälsa- och omsorgsnämndens beslut
-

Intern kontrollplan för 2022, godkänns.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet kan indirekt beröra barn då vissa av internkontrollområdena som
föreslås kan beröra barn med LSS-insatser.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden ska årligen besluta om en intern kontrollplan som bygger på dokumenterade riskanalyser i form av en bruttolista. I riskanalysen har förvaltningen identifierat risker samt värderat dem utifrån sannolikhet och konsekvens. Därefter har förvaltningen tagit ställning till på vilket sätt riskerna
ska hanteras: de kan bedömas tas hand om inom ramen för befintligt arbete/kontroller eller tas upp i internkontrollplanen med föreslagna åtgärder
eller granskningar. Förvaltningen har tagit fram ett förslag på intern kontrollplan för 2022 som innehåller fyra granskningar.
Granskning
Gransknings av fakturor rörande personlig assistans utför av externa utförare
Genomförande plan SoL
HSL-dokumentation
Granskning av HSL-loggar
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Internkontroll 2022”, daterad den 7 februari 2022, från
områdeschef Mensur Numanspahic och förvaltningschef Helena Ståhl.
Rapport ”Intern kontrollplan 2022”, Hälsa och omsorgsnämnden.
Barnkonsekvensanalys, daterad den 16 februari 2022.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2022-02-24
Hälsa- och omsorgsnämnden

Beslutet skickas till
Hälsa- och omsorgsförvaltningen
Förvaltningschef, Helena Ståhl
Områdeschef, Mensur Numanspahic
Ekonomichef, Gunnar Elvingsson
Controller, Camilla Hallberg

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2022-02-24
Hälsa- och omsorgsnämnden

§8
Ej verkställda beslut, kvartal 4 - 2021
HON/2021:46 730
Hälsa- och omsorgsnämndens beslut
-

Ej verkställda beslut för 4:e kvartalet 2021 godkänns.

-

Överlämna informationen till kommunens revisorer och kommunfullmäktige.

Barnkonsekvensanalys
Inga barn påverkas av detta beslut
Sammanfattning av ärendet
Beslut enligt socialtjänstlagen (SOL) och lagen som stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS) ska omedelbart verkställas av kommunen. I
de fallen verkställandet dröjt mer än tre månader ska kommunerna rapportera detta till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). På samma sätt ska
rapportering ske när verkställighet avbrutits och inte kunnat verkställas på
nytt inom 3 månader.
Kommunerna inkommer med rapporterna kvartalsvis. Om den enskilde har
fått vänta oskäligt länge på att ett beslut ska verkställas har IVO skyldighet
att ansöka om utdömande av särskild avgift hos förvaltningsrätten.
Rapportering ska utöver till IVO lämnas även till kommunens revisorer och
kommunfullmäktige. Till IVO och kommunens revisorer ska personen det
gäller vara identifierbara. Till kommunfullmäktige ska anges vilka typer av
bistånd det gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive
beslut. Uppgifterna ska vara avidentifierade.
Under 4:e kvartalet 2021 rapporterades 10 beslut som inte kunnat verkställas inom 3 månader. Av dessa är 5 beslut inom ramen för LSS-lagstiftning
och 5 beslut är beslut fattade enligt Sol. Den största andelen beslut som rapporterats inom handlar om insatser ledsagning eller kontaktperson (5 beslut
fattade enligt LSS och 3 beslut fattade enligt Sol). Svårigheterna för att rekrytera ledsagare/kontaktperson har lett till att förvaltningen bestämde att
rekrytera personer som skulle ta sig an flera uppdrag. Vi har nu rekryterar
två personer; den ena har redan tillträtt sim tjänst och den andra tillträder nu
under februari.
Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2022-02-24
Hälsa- och omsorgsnämnden

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Ej verkställda beslut 2021” daterad den 8 februari 2022,
från områdeschef Mensur Numanspahic och förvaltningschef Helena Ståhl.
Sammanställning ”Ej verkställda beslut kv.4”.

Beslutet skickas till
Hälsa- och omsorgsförvaltningen
Förvaltningschef, Helena Ståhl
Områdeschef, Mensur Numanspahic
Kommunens revisorer (identifierbart)
Kommunfullmäktige (endast protokollsutdraget)

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2022-02-24
Hälsa- och omsorgsnämnden

§9
Riktlinjer boendestöd - revidering
HON/2022:27 003
Hälsa- och omsorgsnämndens beslut
-

Reviderade ”Riktlinjer Boendestöd”, godkänns.

-

Ge förvaltningen i uppdrag att revidera riktlinjer vid förändringar i
lagstiftningen eller rådande praxis samt vid nya evidensbaserade arbetsmetoder avseende såväl handläggning som verkställighet.

Barnkonsekvensanalys
Barnperspektiv belyses i riktlinjerna inom såväl handläggning som verkställighet.
Sammanfattning av ärendet
Revideringen av riktlinjerna påbörjades våren 2021. Förvaltningen fick i
uppdrag att redovisa reviderade riktlinjer hösten 2021. Pga. olika omständigheter kunde detta inte ske; revideringen har skjutits upp till 2022.
Det som påkallade revideringen är framför allt erfarenheterna som vi har
införskaffat sedan riktlinjerna antogs av dåvarande Vård och Omsorgsnämnden 2018. I de riktlinjerna har vi helt och hållet utgått från Socialstyrelsens vägledning Det är mitt hem - vägledning om boende och boendestöd
för personer med psykisk funktionsnedsättning och utifrån den definierat
även målgrupper som insatsen ska riktas till. Erfarenheterna visar dock att vi
har en hel del klienter med samsjuklighet (psykiska- eller neuropsykiatriska
sjukdomar blandad med någon form av missbruk). Vi har under sommaren/
hösten 2021 haft dialog med missbruksenheten (som finns inom förvaltningen Arbete och välfärd) kring gränsdragningar; detta har vi tagit hänsyn
till i de riktlinjerna som nämnden ska besluta om.
Vi har i utvecklingsarbetet som pågår inom enheten diskuterat hur vi ska
implementera CM-modellen (Case Managemant) i vår verksamhet. Detta
har resulterat i en rutin som finns som bilaga till detta ärende.
Det vi också arbetar med är att implementera ett bedömningsinstrument
(CAN-S) för att på så sätt öka rättssäkerhet inom handläggning och ge bättre
underlag till boendestödjare i deras arbete. När vi är klara med utbildningen
Justerandes sign
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2022-02-24
Hälsa- och omsorgsnämnden

av våra handläggare och implementeringen är CAN-S kommer detta att föras in i våra riktlinjer.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Riktlinjer Hälsa- och omsorg”, daterad den 7 februari
2022, från områdeschef Mensur Numanspahic och förvaltningschef Helena
Ståhl.
Riktlinjer ”Boendestöd”, daterad 2018-03-15.
Rutin för arbete med CM-modellen.

Beslutet skickas till
Hälsa- och omsorgsförvaltningen
Förvaltningschef, Helena Ståhl
Områdeschef, Mensur Numanspahic

Justerandes sign
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2022-02-24
Hälsa- och omsorgsnämnden

§ 10
Riktlinjer - Avgiftshantering
HON/2022:14 003
Hälsa- och omsorgsnämndens beslut
-

Riktlinjer för avgiftshantering enligt bifogat förslag, antas.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet antas ej beröra barn.
Sammanfattning av ärendet
Avgiftshanteringen har uppdaterats med nya procentsatser för beräkning av
minimibelopp samt att avgiften för hemtjänst framöver kommer att beräknas
utifrån utförd tid i stället för beslutad tid. Dokumentet har även setts över
och mindre redaktionella ändringar har gjorts.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Riktlinjer Hälsa- och omsorg” daterad den 28 januari
2022, från controller Camilla Hallberg och förvaltningschef Helena Ståhl.
Riktlinjer ”Avgiftshantering”, daterad 2022-02-24.

Beslutet skickas till
Hälsa- och omsorgsförvaltningen
Förvaltningschef, Helena Ståhl
Controller, Camilla Hallberg
Områdeschef, Mensur Numanspahic
Områdeschef, Andriette Näslund
Assistent, Gabriella Winge
Assistent, Caroline Ståhl

Justerandes sign
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Hälsa- och omsorgsnämnden

§ 11
Värdighetsgarantier för äldreomsorgen- ett värdigt liv
HON/2022:21 730
Hälsa- och omsorgsnämndens beslut
-

Reviderade ”Värdighetsgarantier”, daterade 2022-01-20, antas.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet är av övergripande karaktär och berör enbart äldre.
Sammanfattning av ärendet
Lokala värdighetsgarantier infördes i Osby kommun 2013 efter beslut av
socialnämnden. Värdighetsgarantierna syftar till att förstärka och stödja tilllämpningen av äldreomsorgens nationella värdegrund enligt bestämmelsen i
5 kap §4 ” Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre får leva
ett värdigt liv och välbefinnande” som infördes i socialtjänstlagen 2011.
Förvaltningen har nu reviderat värdighetsgarantier så att den mer anpassats
till den utveckling och forskning som skett sedan 2013.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Värdighetsgarantier för äldreomsorgen – ett värdigt liv”,
daterad den 28 januari 2022, från förvaltningschef Helena Ståhl.
Skrivelse ”Värdighetsgarantier för äldreomsorgen – ett värdigt liv” daterad
den 20 januari 2022, från Hälsa och omsorg.
Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen för socialförvaltningen
2013-01-24.

Beslutet skickas till
Hälsa- och omsorgsförvaltningen
Förvaltningschef, Helena Ståhl

Justerandes sign
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2022-02-24
Hälsa- och omsorgsnämnden

§ 12
Verksamhetsanpassade riktlinjer gällande tillämpning
av måltidspolicy inom Hälsa och omsorg
HON/2022:25 003
Hälsa- och omsorgsnämndens beslut
-

Riktlinje ”Verksamhetsanpassade riktlinjer gällande tillämpning av
måltidspolicy inom Hälsa och omsorg, daterad 2022-02-24, antas.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör äldre.
Sammanfattning av ärendet
Riktlinjen är ett levande dokument för att beskriva ansvar, måltidsinnehåll,
måltidsmiljö samt samverkan mellan förvaltningar. Syftet är att de som ska
ge vårdtagare och brukare en näringsriktig och god måltid har en tydlighet i
sitt ansvar som ger vårdtagare och brukare goda förutsättningar att få en fin
måltidsupplevelse. Riktlinjen bygger på kommunens måltidspolicy och
livsmedelsverkets nationella riktlinjer för måltider i äldreomsorgen. Riktlinjen har tagits fram i samverkan mellan hälsa och omsorg och serviceenheten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Riktlinje gällande tillämpning av måltidspolicy Hälsa och
omsorg”, daterad den 9 februari 2022, från förvaltningschef Helena Ståhl.
Riktlinje ”Verksamhetsanpassade riktlinjer gällande tillämpning av måltidspolicy inom HoO” beslutsdatum 2022-02-24.
Osby kommuns måltidspolicy KS/2020:288, upprättad 2020-05-12.
Nationella riktlinjer för måltider i äldreomsorgen.
Beslutet skickas till
Hälsa- och omsorgsförvaltningen
Förvaltningschef, Helena Ståhl
Områdeschef, Mensur Numanspahic
Områdeschef, Andriette Näslund
Verksamhetsutvecklare/MAS, Lina Bengtsson
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§ 13
Namnförslag på LSS-boende
HON/2022:24 731
Hälsa- och omsorgsnämndens beslut
-

Namnge pågående byggprojekt, enligt lagen (1993:387) om särskilt
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), enligt 9 § insatserna för särskilt stöd och service, punkt 9, enligt nedan:
Gruppbostaden på Hemgården: Skeingevägen 2
Servicebostaden på Ängsgården: Kärleksstigen 2
Annan särskilt anpassad bostad på Ängdalen: Syréngatan 5

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden har mandat att besluta om namn på olika byggprojekt inom
nämndens ansvar. Just nu projekteras och byggs tre bostäder inom LSS.
Förvaltningen har valt att föreslå den aktuella gatuadressen som namn för
respektive bostad för att understryka normaliseringsprincipen och för att
undvika institutionalisering.
Gruppbostaden som byggs där Hemgården låg föreslås få namnet Skeingevägen 2. Servicebostaden på gamla Ängsgården ligger på Kärleksstigen 2
och föreslås därför få det namnet. Den tredje bostaden med annan särskild
anpassning som påbörjats på tomten där Ängdalen låg har adressen
Syréngatan 5.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Namnförslag på pågående bostadsprojekt inom LSS”,
daterad den 10 februari 2022, från förvaltningschef Helena Ståhl.
Beslutet skickas till
Hälsa- och omsorgsförvaltningen
Förvaltningschef, Helena Ståhl
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Fastighetschef, Anders Edwall
Justerandes sign
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§ 14
Informationsärende, Införande av språkkrav och
språktest
Dnr 2021:119 730
Hälsa- och omsorgsnämndens beslut
-

Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Områdeschef Mensur Numanspahic ger en återkoppling till hälsa- och omsorgsnämnden om hur lång utredningen av ärendet har kommit.
Beslutsunderlag
Muntlig presentation från områdeschef, Mensur Numanspahic.

Beslutet skickas till
Hälsa- och omsorgsförvaltningen
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