SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 1 (21)

2008-01-24
GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden
Plats och tid

Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, sammanträdesrum 1, kl 08:00-16:00

Beslutande

Rita Poromaa (s), Ordförande
Sven-Olof Edlund (s)
Iris Dimitri (v)
Percy Nilsson (s)
Tycko Letho (v) § 1-3
Roland Nirlén (s)
John Grönberg (v) tjg.ers § 4-13
Valborg Fältholm (s)
Tommy Krigsman (ns)
Bo Skoogberg (m), tjg ers

Övriga deltagande

Marianne Jonsson, Förvaltningschef § 4, 5 och 7
Johanna Wäyrynen , Nämndssekreterare
Catrine Mattsson, tf enhetschef § 3
Margareta Wuorinen, områdeschef § 6
Ann-Helen Köhler, utredare § 8
Mats Almqvist, City Öppenvård § 13

Utses att justera

Bo Skoogberg

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret den 28 januari 2008, kl 13:00.

Underskrifter

Sekreterare
Johanna Wäyrynen

§ 1-13

Ordförande
Rita Poromaa
Justerande
Bo Skoogberg
BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2008-01-24

Datum för
anslags uppsättande

Datum för
anslags nedtagande

2008-01-28

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift
/DeltagNamnSekreterare/
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§1
Delgivningar
Beslut
Socialnämnden beslutar
att lägga delgivningarna med godkännande till handlingarna
Reservation
Bo Skoogberg (m) reserverar sig skriftligt mot beslutet, se bilaga 1
Socialstyrelsen
1.
Sn/07:209
756
Uppdatering av information om rådgivningsbyråer som skall lämna statistikuppgifter
om kommunal familjerådgivning, dnr 63-10296/2007.
Länsstyrelserna
2.
Sn/07:281
700
Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 § och 4 § SoL, dnr 701-16848-07.
Kommunförbundet Norrbotten
3
Sn/07:288
Avtal om enklare sjukvård.

770

Sveriges Kommuner och Landsting
4.
Sn/07:296
700
Utdrag ur Justitieombudsmännens ämbetsberättelse.
5.
Sn/07:1
100
Cirkulär 07:54 angående Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga
och vuxna, vårdnads överflyttningar m.m.
6.
Sn/07:1
100
Cirkulär 07:55 angående Ersättningar till kontaktperson och kontakt familj/stödfamilj
som korttidsvistelse enligt LSS för år 2008.
7.
Sn/07:1
100
Cirkulär 07:56 angående Ersättningar till kontaktfamiljer och kontakt personer enligt
SoL för år 2008.
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Lapplands kommunalförbund
8.
Sn/07:291
709
Förslag till sändlista inom respektive kommun för direktionsprotokoll, direktionsprotokoll 07-10-05.
Gällivare kommun
9.
Sn/07:102
709
SAMBU protokoll från sammanträde på Hedskolan den 13 november 2007.
10.
Sn/07:102
709
SAMBU protokoll från sammanträde på Ungdomsmottagningen den 4 december 2007.
11.
Sn/07:314
050
Anbud, leverans och installation av datoriserade nyckelskåp inom särskilda boenden.
12.
Sn/07:326
119
Beslut från Kommunfullmäktige angående fyllnadsval av ersättare i socialnämnden efter Tommy Krigsman (ns) för tiden t.o.m. den 31 december 2010.
13.
Sn/07:326
119
Beslut från Kommunfullmäktige angående fyllnadsval av ledamot i socialnämnden efter
Thomas Olofsson (ns) för tiden t.o.m. den 31 december 2010.
14.
Sn/07:324
104
Avsägelse av uppdrag som ersättare i Socialnämnden Gällivare kommun.
15.
Sn/07:323
041
Beslut från Kommunfullmäktige angående revidering av budgetregler.
16.
Sn/07:295
041
Beslut från Kommunfullmäktige angående ekonomisk uppföljning till kommunstyrelsen
– revidering budgetregler.
17.
Sn/07:329
773
Resultat av 2006 års munhälsobedömningar för boende i Gällivare Kommun.
18.
Sn/07:183
709
Redovisning angående socialnämndens åtgärder utifrån påtalade brister vid tillsyn februari-mars 2007.
19.
Sn/07:205
735
Svar på Arbetsmiljöverkets tillsynsrapport rörande tillsyn av arbetsmiljön på särskilda
boende inom äldreomsorgen, Hedgården
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20.
Sn/07:207
735
Svar på Arbetsmiljöverkets tillsynsrapport rörande tillsyn av arbetsmiljön på särskilda
boende inom äldreomsorgen, Enen
21.
Sn/07:208
734
Svar på Arbetsmiljöverkets tillsynsrapport rörande tillsyn av arbetsmiljön på särskilda
boende inom äldreomsorgen, Älvgården
22
Sn/07:209
734
Svar på Arbetsmiljöverkets tillsynsrapport rörande tillsyn av arbetsmiljön på särskilda
boende inom äldreomsorgen, Demens
23.
Sn/07:210
734
Svar på Arbetsmiljöverkets tillsynsrapport rörande tillsyn av arbetsmiljön på särskilda
boende inom äldreomsorgen, Lövberga
Inkomna skrivelser
24.
Sn/07:325
790
Skrivelse från Margareta Häll med förslag till ett socialt företag i Gällivare.
25.
Sn/07:319
020
Skrivelse från Ann-Catrin Hansson angående sommarvikarier inför sommaren 2008.
26.
Sn/07:320
760
Skrivelse från Ann-Catrin Hansson angående boendesituationen för missbrukare.
Yrkanden
Bo Skoogberg (m) yrkar att skrivelserna från Ann-Catrin Hansson, nummer 25 och
nummer 26 lyfts upp som ärenden till nästa sammanträde.
Valborg Fältholm (s) yrkar att då skrivelserna från Ann-Catrin Hansson, nummer 25
och nummer 26 är under beredning avisa yrkandet att de skall lyftas upp som ärenden
samt att lägga delgivningarna med godkännande till handlingarna.
Propositionsordning
Ordförande ställer Bo Skoogbergs förslag mot Valborg Fältholms förslag till beslut.
Efter gjorda propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat i enlighet
med Valborg Fältholms förslag.
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§2
Delegationsbeslut
Beslut
Socialnämnden beslutar
att lägga delegationsbesluten med godkännande till handlingarna
Förvaltningschef och ordförande
1.
Sn/07:322
710
Licensavtal angående BBIC, Barnens behov i centrum
Ordförande
2.
Sn/07:327
702
Serveringstillstånd för Fjällnäs Development AB/Fjällnäs slott Gällivare med organisationsnummer 556672-9868.
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Sn/2007:44
§3
Socialjouren
Beslut
Socialnämnden beslutar
att uppföljning av socialjouren sker om 1 månad,
att socialjouren fortgår i nuvarande form,
att i övrigt lägga rapport angående beredskapen samt redovisning av avvikelserapporter
med godkännande till handlingarna
Reservation
Bo Skoogberg (m) reserverar sig skriftligt mot beslutet, se bilaga 2.
Bakgrund
Under helger, fredag eftermiddag t.o.m. måndag morgon, har personal på social förvaltningen beredskap utifrån ett system som innebär att alla socialsekreterare inom gemensambiståndsenhet och försörjningsenheten turas om att ansvara för beredskapen enligt
ett rullande schema. Under vardagkvällar ombesörjer räddningstjänsten kontakten med
berörd arbetsledare inom socialförvaltningen. Arbetsledaren kontaktar sedan den som
vill ha kontakt med socialtjänsten. Under perioden den 1 januari 2007 till den 26 november 2007 har 62 samtal registrerats av räddningstjänsten. På social-förvaltningens
jourtelefon under kontorstid, vardagar, är under perioden den 1 januari 2007 till den 26
november 2007 har 41 samtal registrerats.
Förslag till beslut
att socialjouren fortgår i nuvarande form,
att i övrigt lägga rapport angående beredskapen samt redovisning av avvikelserapporter
med godkännande till handlingarna.
Beslutsunderlag
1. Socialnämnden § 49 den 28 mars 2007
2. Lägesrapport angående beredskap under vardagarna
3. Avvikelserapportering från Räddningstjänsten
4. Socialnämndens allmänna utskott § 1 den 9 januari 2008
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Yrkanden
Bo Skoogberg (m) yrkar att ärendet skall återremitteras i avseende att utveckla socialjouren, främst genom formerna för avvikelserapportering, samordning av sekretessregler, dokumentation mellan service och tekniknämnden och socialnämnden förändras och
kompletteras.
Propositionsordning
Ordförande ställer yrkandet om återremiss mot att ärendet skall avgöras vid dagens
sammanträde. Efter gjorda propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde.
Yrkande
Valborg Fältholm (s) yrkar med instämmande av Tommy Krigsman (ns), Iris Dimitri (v)
och Sven-Olof Edlund (s) bifall till förslag till beslut med tillägget att uppföljning av
socialjouren sker om 1 månad
Propositionsordning
Ordförande ställer Valborg Fältholm m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter
gjorda propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat i enlighet med
Valborg Fältholm m.fl. förslag.
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Sn/2007:151
§4
Delegationer i biståndschefens frånvaro
Beslut
Socialnämnden beslutar
att Lena Lantto-Nensen tom. den 31 januari 2008 tilldelas delegation att på socialnämndens uppdrag och i biståndschefens frånvaro ta de delegationsbeslut inom området stöd
till äldre och funktionshindrade enligt socialtjänstlagen som normalt tas av enhetschef,
att Maria Appelqvist tom. den 31 januari 2008 tilldelas delegation att på socialnämndens uppdrag och i biståndschefens frånvaro ta de delegationsbeslut inom området vuxna och psykiskt funktionshindrade som normalt tas av enhetschef,
att Ann-Christin Backman tom. den 31 januari 2008 tilldelas delegation att på socialnämndens uppdrag och i biståndschefens frånvaro ta de delegationsbeslut inom området
barn och unga som normalt tas av enhetschef,
att Anne-Lis Wikman-Kultimaa tom. den 31 januari 2008 tilldelas delegation att på socialnämndens uppdrag och i biståndschefens frånvaro ta de delegationsbeslut inom området LSS som normalt tas av enhetschef,
att Johan Sandberg, Solveig Henricsson och Carina Johansson, enligt särskild tidplan,
tilldelas delegation att på socialnämndens uppdrag och i biståndschefens frånvaro ta de
delegationsbeslut inom familjerättens område som normalt tas av enhetschef.
Bakgrund
I frånvaro av enhetschef för Gemensambiståndsenhet måste frågan om delegationer
inom enheten lösas.
Förslag till beslut
att Lena Lantto-Nensen tom. den 31 januari 2008 tilldelas delegation att på socialnämndens uppdrag och i biståndschefens frånvaro ta de delegationsbeslut inom området stöd
till äldre och funktionshindrade enligt socialtjänstlagen som normalt tas av enhetschef,
att Maria Appelqvist tom. den 31 januari 2008 tilldelas delegation att på socialnämndens uppdrag och i biståndschefens frånvaro ta de delegationsbeslut inom området vuxna och psykiskt funktionshindrade som normalt tas av enhetschef,
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att Ann-Christin Backman tom. den 31 januari 2008 tilldelas delegation att på socialnämndens uppdrag och i biståndschefens frånvaro ta de delegationsbeslut inom området
barn och unga som normalt tas av enhetschef,
att Anne-Lis Wikman-Kultimaa tom. den 31 januari 2008 tilldelas delegation att på socialnämndens uppdrag och i biståndschefens frånvaro ta de delegationsbeslut inom området LSS som normalt tas av enhetschef,
att Johan Sandberg, Solveig Henricsson och Carina Johansson, enligt särskild tidplan,
tilldelas delegation att på socialnämndens uppdrag och i biståndschefens frånvaro ta de
delegationsbeslut inom familjerättens område som normalt tas av enhetschef.
Beslutsunderlag
1. Socialnämnden § 79 den 8 juni 2007
2. Socialnämndens allmänna utskott § 3 den 9 januari 2008
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Sn/2007:328
§5
Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård i Norrbotten - ansökan om statliga utvecklingsmedel
Beslut
Socialnämnden beslutar
att ansöka om utvecklingsmedel för att påbörja arbetet med implementering av nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården.
Bakgrund
I februari 2007 publicerades Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och
berondevård. Riktlinjerna/rekommendationerna är ett resultat av ett femårigt arbete med
att sammanställa och bearbeta aktuell forskning och kunskap om metoder och tekniker
som idag finns inom området.
Riktlinjerna har i september 2007 kompletterats med ett implementerings- och utbildningsstöd som lyfter fram några viktiga förutsättningar för att implementeringsarbetet
ska bli framgångsrikt. De tre viktigaste förutsättningarna är:
1. Politisktmandat hos de båda huvudmännen om samverkan ur ett individperspektiv
där den enskildes behov lyfts fram
2. Tid och resurser avsätts för att arbeta med dessa frågor med fokus på samverkan
3. Gemensam projektledning /styrgrupp mellan huvudmännen för att arbetet med implementeringen
När dessa förutsättningar är uppfyllda kan en gemensam projektledare fungera som koordinator för att initiera studie- och arbetsgrupper kring riktlinjerna, där båda huvudmännen är representerade. Arbete bör utgå från den lokala nivån, dvs kommunen och
fokusera på att inventera/kartlägga hur missbruks- och beroendevården fungerar hos
respektive huvudman och i samverkan mellan huvudmännen.
Förslag till beslut
att ansöka om utvecklingsmedel för att påbörja arbetet med implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården.
Beslutsunderlag
1. Kommunförbundet Norrbotten cirkulär 6- 07
2. Socialnämndens allmänna utskott § 4 den 9 januari 2008
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Sn/2007:236
§6
Tidplan och inriktning för demensvården i Gällivare kommun.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att äldreomsorgen får i uppdrag att se över om behov och möjligheter finns för en omfördelning av gruppboendeplatser till demensboende
att uppstart av målformulering för demensvården i Gällivare sker i samband med visionsdagarna.
Reservation
Bo Skoogberg (m) reserverar sig skriftligt mot beslutet, se bilaga 3.
Bakgrund
Gällivare kommun har en demensomsorg som har förutsättningar att möta såväl anhöriga med stöd och råd och erbjuda avlastningsplats. Kommunen har även en specifik demensenhet som innehåller sjukhemsavdelning, gruppboende, psykogeriatriskt boende
och dagverksamhet. Dock finns det demenshandikappade på de övriga boendeenheterna
vilket inte är en optimal lösning.
Personalen inom demensenheten erbjuds kontinuerligt fortbildning samt professionell
handledning vid behov. Övriga boendeenheternas personal har möjlighet att delta vid de
utbildningstillfällen som är generella. Många av personalen på demensenheterna har
även en god reell kompetens på grund av mångårig erfarenhet av demenshandikappade.
Med anledning av ovanstående har Gällivare kommun goda förutsättningar att ge en bra
omvårdnad och omsorg. Dock bör en kontinuerlig kartläggning göras för att på så sätt
möta framtida behov.
Förslag till beslut
att äldreomsorgen får i uppdrag att se över om behov och möjligheter finns för en omfördelning av gruppboendeplatser till demensboende
att uppstart av målformulering för demensvården i Gällivare sker i samband med visionsdagarna.
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Beslutsunderlag
1. Svar på skrivelse ”Tidsplan och inriktning för demensvården i Gällivare kommun”.
2. Skrivelse Tidsplan och inriktning för demensvården i Gällivare kommun.
3. Socialnämndens allmänna utskott § 5 den 9 januari 2008.
Yrkande
Bo Skoogberg (m) yrkar att en arbetsgrupp bildas inom socialnämnden för utveckling
av demensvården, förbättra kompetens och samarbete med landstinget samt anställning
av demenssjuksköterska, arbetsterapeut med fler.
Iris Dimitri (v) yrkar bifall till förslag till beslut
Propositionsordning
Ordförande ställer Bo Skoogbergs förslag mot Iris Dimitris förslag till beslut. Efter
gjorda propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat i enlighet med Iris
Dimitris förslag.
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Sn/2008:4
§7
Förvaltningschefens rapport
Beslut
Socialnämnden beslutar
att lägga förvaltningschefens rapport med godkännande till handlingarna
Bakgrund
Förvaltningschefens rapport om verksamheten
Förslag på lokalt samverkansavtal gällande läkarinsatser för särskilda boendeformer
mellan socialförvaltningen i Gällivare kommun och Landstingets vårdcentraler i Gällivare kommun har tagits fram. Efter vissa justeringar kommer avtalet att undertecknas av
behöriga tjänstemän. Som grund för det lokala avtalet finns ett ramavtal mellan kommunerna och landstinget i Norrbotten.
I december 2007 överlämnades ett utkast på avtal till förhandlingsdelegationen för
övergången av hemsjukvården från landstinget till kommunerna. Vid socialnämndens
sammanträde den 21 februari informerar enhetschef Catarina Liljeholm aktuell lägesrapport om hemsjukvården.
Efter att TOP-Bostäder informerat om boendesituationen för ett antal hyresgäster som är
störande har socialnämndens ordförande och förvaltningschef inbjudit till dialog med
TOP-bostäder, ordförande och förvaltningschefer i berörda nämnder. Vid kommande
träff den 29 februari inbjuds en representant från landstingets psykiatri. En kartläggning
och omvärldsanalys har påbörjats om behov finns av andra boendeformer.
Vid ett möte på initiativ av sameföreträdare Ellen Suorra framfördes önskemål om samisk äldreomsorg. Äldreomsorgschefen har i uppdrag att ta fram ett underlag för antal
samer som finns i våra särskilda boendeformer och som önskar sig samisk äldreomsorg.
Arbetet med att ta fram underlaget är i samverkan med sameföreträdare. Ansökan om
medel för uppdraget samisk äldreomsorg kan göras från minoritetsspråkspengar.
Sysselsättning för psykiskt funktionshindrade och utvecklingsstörda personer har utökats med bilvård, caféverksamhet på Hjortronet, café Svanparken (sommartid), möbeldemontering på Kavaheden och eventuellt möbelåtervinning.
En arbetsgrupp har bildats för att stödja utvecklingen av socialt företagande. Ett socialt
kooperativ/socialt företag är fristående från offentlig verksamhet och det är därför viktigt att stödja psykiskt funktionshindrade till att bli aktiva i sin intresseorganisation.
|
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Kurt Hofgren HSO (handikappförbundens samarbetsorgan) och RSMH (riksförbundet
för social och mental hälsa) Luleå deltar på ett möte under februari för att informera om
vad de kan erbjuda i form av handledning och utbildning för personer med psykiska
funktionshinder.
Uppdraget att ta fram en handlingsplan hur missbruksvården kan förbättras fortskrider
enligt planeringen.
Den nya chefen för biståndsenheten Adham Shaghoie introduceras under 080114080131 och 1 februari tillträder han tjänsten.
Socialpsykiatrin har tilldelats 300 000 kr för att förbereda sociala insatser inför en ny
vårdform. De tilldelade medlen används inom områdena boendeformer och sysselsättning. Naturlig samverkanspartner är malmfältens psykiatri där kontakter kommer att tas
för att påbörja samarbete i boendefrågan.
Förslag till beslut
att lägga förvaltningschefens rapport med godkännande till handlingarna
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Sn/2008:14
§8
Balanserad styrning och verksamhetsutveckling
Beslut
Socialnämnden beslutar
att lägga informationen med godkännande till handlingarna
Bakgrund
Utredare Ann-Helen Köhler från nämnd- och utredning informerar angående ärendet vid
dagens sammanträde.
Förslag till beslut
att lägga informationen med godkännande till handlingarna
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Sn/2007:135
§9
Hedgårdens samlingslokal
Beslut
Socialnämnden beslutar
att avveckla styrgruppen då frågan berör flera förvaltningar/nämnder/styrelser,
att frågan aktualiseras för den koncernövergripande lokalplaneringsgruppen,
att ärendet följs upp den 8 augusti 2008
Bakgrund
Information från styrgruppen avseende Hedgårdens samlingslokal.
Förslag till beslut
att avveckla styrgruppen då frågan berör flera förvaltningar/nämnder/styrelser,
att frågan aktualiseras för den koncernövergripande lokalplaneringsgruppen,
att ärendet följs upp i den 8 augusti 2008
Beslutsunderlag
1. Skrivelse angående ärende till Socialnämnden
2. Socialnämnden § 101 den 6 september 2007
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| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sidan 18 (21)

2008-01-24
GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden
Sn/2008:6
§ 10
Inplanering av visionsnämnd 2008
Beslut
Socialnämnden beslutar
att visionsnämnd är den 20 februari och den 2 april 2008,
att även ersättare deltar vid visionsnämnden den 20 februari och den 2 april 2008.
Bakgrund
Förvaltningschef Marianne Jonsson informerar angående inplanering av visionsnämnd
vid dagens sammanträde.
Förslag till beslut
att visionsnämnd är den 20 februari och den 2 april 2008,
att även ersättare deltar vid visionsnämnden den 20 februari och den 2 april 2008.
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| Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sidan 19 (21)

2008-01-24
GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden
Sn/2007:237
§ 11
Studiebesök i Luleå (Midskogs äldreboende)
Beslut
Socialnämnden beslutar
att studiebesök i Luleå (Midskogs äldreboende) planeras in när en omvärldsanalys och
behov av ny- eller ombyggnader av lokaler för Äldreomsorgen aktualiseras.
Bakgrund
Skrivelse har inkommit den 12 september 2007 från Moderata samlingspartiet i Gällivare Kommun avseende förslag om studiebesök i Luleå. Då behovet av servicelägenheter
är mycket litet har en anpassning av servicehus mot gruppboende fortgått och äldreomsorgens behov av särskilda boendeplatser är tillgodosett de närmaste åren.
Förslag till beslut
att studiebesök i Luleå (Midskogs äldreboende) planeras in när en omvärldsanalys och
behov av ny- eller ombyggnader av lokaler för Äldreomsorgen aktualiseras.
Beslutsunderlag
1. Skrivelse angåendeförslag om studiebesök i Luleå (Midskogs äldreboende)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sidan 20 (21)

2008-01-24
GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden
Sn/2008:5
§ 12
Ärendeuppföljning
Beslut
Socialnämnden beslutar
att lägga ärendeuppföljningen med godkännande till handlingarna.
Bakgrund
Ärende

Ansvarig

Uppföljning

Redovisning av revisionsrapport om Socialnämndens intraprenad vid Gunillahem
Sn/07:284
Information om avlastning Sn/2007:164

Revisionen

Sn 080221

Socialförvaltningen

Snau 080214

Dokument- och gallringsplan för Socialnämnden Sn/2007:84
Information angående hemsjukvård

Lars Nilsson

Sn 080221

Catharina Liljeholm

Sn 080221

Nytt system för bättre överskådlighet av
redovisningen
Redovisning av inkomna avvikelser – nytt
upplägg Sn/2007:72
Fulltständig handlingsplan för missbruksvården Sn/2007:43

Socialförvaltn/familjerätten
Eva Johansson-Saadio
Socialförvaltningen

Redovisningen
2008
Redovisningen
2008
Juni 2009

Socialjouren Sn/2007:44
Långtidsrekrytering
Semesterplanering för politiker

Nämnd och utredning
Personalenheten
Socialnämnden

Sn Maj 2008

Studiebesök Moskojärvi

I samband med Sn sammanträde

Förslag till beslut
att lägga ärendeuppföljningen med godkännande till handlingarna.
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| Utdragsbestyrkande
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Sn Maj 2008

Nyt

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sidan 21 (21)

2008-01-24
GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden
Sn/2008:18
§ 13
Information av Mats Almqvist, City Öppenvård
Beslut
Socialnämnden beslutar
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna.
Bakgrund
Information vid dagens sammanträde av Mats Almqvist angående City Öppenvårds
verksamhet i Gällivare.
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