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§ 192 Dnr 2716-9  

Val av protokolljusterare  
Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna Anna Helgesson (S) som 
protokollsjusterare för dagens sammanträde.   
      

_____ 
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§ 193 Dnr 2717-0  

Godkännande av dagordning 
Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna dagens föredragningslista. 
    

_____ 
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§ 194 Dnr 2717-1  

Redovisning av delegationsärenden 
Sammanfattning av ärendet 
Omsorgsnämnden har enligt § 35 kommunallagen skyldighet att följa upp 
beslut som delegerats till utskott eller tjänstemän. 

 

Som ett led i omsorgsnämndens uppföljningsansvar redovisas 
händelseutveckling och handläggning av ärenden aktuella inom individ- och 
familjeomsorg, äldre-omsorg och avdelningen för funktionshinder. 

 

Socialsekreterare Anna Bjugård, Elenore Pedersen och Monica Johansson 
redovisar ärenden från individ- och familjeomsorgen. 

 

Biståndshandläggare Ulrika Larsson och Ingegerd Sunninger redovisar 
ärenden från äldreomsorgen. 

        
_____ 
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§ 195 Dnr 2015-000380  

Anmälan av delegationsbeslut 2015 (september-
december) 
Omsorgsnämndens beslut 
Delegationsbeslut enligt förteckning 10/2015 anmäls och läggs till 
handlingarna. 
 
Bilaga 
      

_____ 
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§ 196 Dnr 2015-000381  

Skrivelser, meddelanden, rapporter, protokoll m.m. 
2015 (september-december) 
Omsorgsnämndens beslut 
Skrivelser, meddelanden, rapporter, protokoll med mera enligt förteckning 
10/2015 anmäls och läggs till handlingarna. 
 
Bilaga 
      

_____ 
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§ 197 Dnr 2015-000265  

Budgetprognos 2015 
Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till budget-
prognos.  

Sammanfattning av ärendet 
Omsorgsnämnden redovisar en helårsprognos på -12,3 mnkr. Underskotten finns 
framförallt inom individ och familjeomsorg där kostnader för ekonomiskt bistånd 
och placeringar av barn och unga ökar.  
 
Nämnden har pågående sparåtgärder inom främst äldreomsorgen på grund av 2014 
års underskott. För att hantera de fortsatt ökade kostnaderna för ekonomiskt bistånd 
och placeringar av barn och unga krävs flera större åtgärder.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2015-11-12 

_____ 
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§ 198 Dnr 2015-000475  

Revidering av avgifter och tillämpnings-anvisningar för 
avgifter inom äldre- och handikappomsorg 
Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att lämna upprättat förslag till Kommunstyrelsen 
att anta revidering av ”avgifter och tillämpningsanvisningar för avgifter 
inom äldre- och handikapp-omsorg”.  

Sammanfattning av ärendet 
På uppdrag av omsorgsnämnden har förvaltningen genomfört en översyn av 
”avgifter och tillämpningsanvisningar för avgifter inom äldre och 
handikappomsorgen”. De avgifter och tillämpningsanvisningar som finns för 
avgifter inom äldre och handikappomsorgen beslutades av fullmäktige 2008-
09-29, § 80.  
 
Idag finns tre avgiftsnivåer inom hemvården beroende på antal besök per 
vecka.  
 
Prisbasbeloppet för 2016 är 44 300 kr 
 

Nivå Antal 
hjälptillfällen/antal 
tim 

Högsta avgift/månad Högsta 
avgift/månad 
2016 

Nivå 
1 

 

 

Nivå 
2 

 

 

Nivå 
3 

Mindre än 7 
tillfällen/vecka 

 

7-14 tillfällen/vecka 

 

 

Mer än 14 
tillfällen/vecka 

1/12-del av 25,3 % av 
prisbasbeloppet för 
avgiftsåret 

 

1/12-del av 36,03 % av 
prisbasbeloppet för 
avgiftsåret 

 

1/12-del av 53,92 % av 
prisbasbeloppet för 
avgiftsåret 

932 kr 

(+100) 

 

1 330 kr 

(+140) 

 

2 000 kr 

(+ 220 kr) 

 
De förändringar som förvaltningen utrett och föreslår förändringar i är: 
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• Höjd avgift för trygghetslarm till 250 kr/mån från nuvarande 208 
kr/mån.  
Kan avgiften läggas utanför maxtaxan? 
 
I nuläget får vi inte intäkter som motsvarar våra kostnader. Den 
utökade digitaliseringen har ökat kostnaderna och vi ser att en rimlig 
höjning är 42 kr/mån.  
 
Larmavgiften är att anse som omvårdnadsavgift och måste ingå i 
jämförelsen mot maxtaxan.  
 

• Insats per timme används inte i dag och tas därför bort 
 

• Tillfällig hemsjukvårds-eller annan tillfällig personlig 
omvårdnadsinsats ersätts av en avgift för hemsjukvård. Förslag att 
upp till maxtaxa lägga en hemsjukvårdsavgift vid sidan om 
nivåberäkningarna med en fast avgift per månad på 300 kr.  
Ett besök på vårdcentralen ligger på 100 kr. Hög kostnadsskydd 1100 
kr 
Förslaget innebär att vi lägger avgiften för HSL insatser separat och 
utanför nivåsystemet. Titta på Skövde 
 
Förändringen innebär att det blir dyrare med HSL insatser för 
personer som har få övriga insatser. Dem som kommer upp i 
maxtaxa påverkas inte av förändringen.  
 

• Hyreshöjning på Skarahemmet från 4 216 till 4 700. Skarahemmets 
hyror har inte höjts på en längre tid och ligger därför lägre än på 
övriga SäBo. En justering av detta kommer att göras stegvis. 
 

Vad en eventuell förändring innebär för intäktsökning för kommunen beror 
på den enskildes betalningsförmåga. Hyra och mat måste alltid betalas men 
saknas betalningsutrymme regleras vårdavgiften. Vårdavgifterna inryms i 
maxtaxan vilket innebär att den enskilde vårdtagaren aldrig betalar mer än 1 
780 kronor/månad (2015 års nivå).  En ökad kostnad för den enskilde kan 
även innebära att hon/han inte söker stöd och hjälp utifrån de behov hon/han 
har.  
 
 
 
 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2015-11-12 
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_____ 
 
Paragrafen ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 199 Dnr 2015-000448  

Kompletterande riktlinje för informationssäkerhet 
kompletteras med en bilaga gällande behandling av 
känsliga personuppgifter som till exempel etniskt 
ursprung 
Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att den kompletterande riktlinje för 
informationssäkerhet kompletteras med en bilaga gällande behandling av 
känsliga personuppgifter som till exempel etniskt ursprung.  

Sammanfattning av ärendet 
Under 2014 gjorde Datainspektionen en tillsyn avseende registrering av 
känsliga personuppgifter på grundval av etniskt ursprung. Fokus för tillsynen 
låg på registrering av romer. Tillsynen gjordes inom socialtjänsten i utvalda 
kommuner och i utvalda bostadsbolag. Skara var inte en av de utvalda 
kommunerna.  

 

Efter tillsynen konstaterar Datainspektionen att det inte finns belägg för att 
det förekommer en systematisk kartläggning av romer i socialtjänsten. De 
finns heller inga belägg för att det i större omfattning förekommer olaglig 
behandling av personuppgifter som avslöjar romsk eller annat etniskt 
ursprung. 

 

Datainspektionen konstaterar också att frånvaro av tydliga riktlinjer för 
behandling av känsliga uppgifter som avslöjar etniskt ursprung ökar riskerna 
för behandling som inte är nödvändig eller relevant. De uppmanar 
kommuner att se till att tydliga riktlinjer finns framtagna.  

Beslutsunderlag 
Behandling av känsliga personuppgifter som till exempel etniskt ursprung. 

Kompletterande Riktlinje för informationssäkerhet.  

 

 

_____ 
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§ 200 Dnr 2015-000412  

Begäran om yttrande angående oanmäld inspektion vid 
Kosmos  
IVO Dnr: 8.4.2-28935/2015-2 
Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden yttrar sig enligt tjänstemannaförslag över inkommen 
tjänsteanteckning från IVO Dnr 8.4.2-28935/2015-2.  

Sammanfattning av ärendet 
2015-09-25 genomför IVO en oanmäld inspektion på HVB KOSMOS. 
Inspektionen sammanfattas i form av tjänsteanteckning där såväl personal 
som brukare haft möjlighet att lämna synpunkter. Omsorgsnämnden bereds 
tillfälle att yttra sig och ombeds särskilt yttra sig över hur trygghet och 
säkerhet kan beredas de boende med bakgrund av den ökade tillströmningen 
av ensamkommande barn.  

 

Omsorgsnämnden föreslås i korthet yttra sig kring dubbelbeläggning, 
schemaförändringar, bemanning och informationsförmedling.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteanteckning från IVO Dnr: 8.4.2-28935/2015-1 

Förslag på yttrande av Lena Bjugård Bränfeldt och Monica Johansson 

 

_____ 
 
Paragrafen ska skickas till 
Inspektionen för vård och omsorg, (IVO) 
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§ 201 Dnr 2015-000426  

Begäran om yttrande med anledning av ej verkställt 
beslut  
Sekretessärende. 
 
_____ 
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§ 202 Dnr 2015-000445  

Beställning av LSS-boende från Centrumbostäder på 
Sankta Mariagatan 
Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden beställer ett LSS-boende med 6 lägenheter på Sankta 
Mariagatan i Skara för att kunna tillgodose de behov insatser som enskilda 
Skarabor är berättiga enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade.  

Sammanfattning av ärendet 
I budget 2013 beslutades att ett nytt LSS-boende skulle vara på plats 2015. 
Medel för att driva boendet för har tillförts omsorgsnämnden från och med 
innevarande år. Centrumbostäder har påbörjat projekteringen och bygget av 
ett nytt LSS-boende samt ett korttidboende för barn med funktionshinder i 
kvarteret Månglaren. Projektet är mycket försenat med anledning av att 
marken behövde saneras från olja samt på grund av ett överklagande.  

De personer som står i kö för LSS-boende kan inte vänta till dess boendet på 
Munin står klart, de behöver beredas plats tidigare. 

Centrumbostäder har möjlighet att bygga om en av sina fastigheter till ett 
LSS-boende, det skulle lösa behoven som finns idag. Den tänkta fastigheten 
ligger på Sankta Mariagatan.  

Bygget av boendet i kvarteret Månglaren behöver fortsätta då behov finns 
för ytterligare ett boende 2017.  
Budget för LSS-boendet är 6.2 miljoner kronor.  

Beslutsunderlag 
Från budget inför 2013. Projektering inför nytt gruppboende bör starta tidigt 
under budgetåret 2013.  

 

_____ 
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§ 203 Dnr 2015-000452  

Uppdrag gällande att undersöka möjligheterna till att 
bygga om Skarahemmet till ett funktionellt och modernt 
boende för äldre 
Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden ger förvaltningschefen i omsorgen att snarast följa upp 
med Hemsö AB möjligheterna att bygga om Skarahemmet till ett 
funktionellt och modernt särskilt boende för äldre. Arbetet ska ske 
skyndsamt.  

Sammanfattning av ärendet 
Skara kommun är i behov av att ersätta nuvarande Viktoriagården samt 
Skarahemmet med särskilda boenden för äldre som är anpassat för 
verksamheten och följer de riktlinjer som finns för arbete med demenssjuka 
när det gäller utformning. De nationella riktlinjerna för demensvård anger att 
ett särskilt boende för personer med demens bör vara småskaligt, tillgängligt, 
ha gemensam-hetsutrymmen i anslutning och ha förberett för möjlighet till 
kök. 

Utöver ombyggnation behöver ytterligare 40 platser tillföras kommunen 
fram till 2025 för att kunna tillgodose framtida behov av särskilda boenden 
för äldre. 

 

Kommunstyrelsen har tydligt pekat på behovet att utveckla fastigheten som 
Skarahemmet idag är inrymt i på ett sätt som fungerar väl i stadsplaneringen 
för Skara. 

 

Om det behövs kan förvaltningen utveckla sin bedömning, sitt underlag och 
bakgrunden till sitt förslag till beslut i ärendet. Denna del bör hållas relativt 
kort.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2015-11-05 
 
_____ 
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§ 204 Dnr 2015-000449  

Samverkanstider 2016 för omsorgsnämnden, sociala 
utskottet/presidiet och samverkan 
Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden föreslås godkänna upprättat förslag till sammanträdestider 
för omsorgsnämnden, sociala utskottet, presidiet och förvaltningscentral 
samverkan 2016. 
 
Månad Sociala utskottet/ 

Presidiet 
Omsorgsnämnden Central 

Samverkan 
Januari 19 26 21 
Februari 16 23 18 
Mars 15 22 17 
April 12 19 14 
Maj 10 17 12 
Juni 7 14 9 
Juli - - - 
Augusti 23 - 25 
September 13 20 15 
Oktober 18 25 20 
November 8 15 10 
December 6 13 8 
 
Sammanträdestiderna är enligt följande: 
 
Omsorgsnämnden, sociala utskottet och presidiet är på tisdagar 
kl 13.00-17.00. (Presidiet börjar direkt efter utskottssammanträdet) 
 
Central Samverkan är på torsdagar kl 13.15-15.00.  
 
Presskonferens genomförs direkt efter nämnd kl 17.00. 
 
Plats: Omsorgsnämnden: Konferensrum Stenbocken, plan 3, 
          omsorgskontoret 
          Sociala utskottet och presidiet: Konferensrum Väduren, plan 3,  
          omsorgskontoret 
          Central samverkan: Konferensrum Oxen, plan 2, omsorgskontoret 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2015-11-02 

 
_____ 
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§ 205 Dnr 2015-000413  

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 
tre 2015 
Omsorgsnämndens beslut 
Äldreomsorgen har inga ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL 
att rapportera till IVO 2015-10-15. 
 
Avdelningen för funktionshinder har fyra ej verkställda gynnande beslut 
enligt 9 § LSS att rapportera till IVO 2015-10-15. Ett av besluten gäller 9.9 
Bostad för vuxna och är inte verkställt på grund av att det saknas ledig 
bostad. Två av besluten gäller 9.6 § Korttidsvistelse och är inte verkställt på 
grund av att man inte hittat lämplig uppdragstagare. Ett av besluten gäller 9.4 
§ Kontaktperson och är inte verkställt på grund av att man inte hittat lämplig 
uppdragstagare.  
 
Individ- och familjeomsorgen har inga ej verkställda gynnande beslut enligt 
4 kap. 1 § SoL att rapportera till IVO 2015-10-15.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommuner är skyldiga att, enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS), anmäla till Inspektionen för 
vård och omsorg, IVO, om beviljade insatser inte har verkställts senaste tre 
månaderna efter beslut. 
Om IVO bedömer att insatsen inte verkställts inom skälig tid har de 
skyldighet att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av särskild 
avgift. 

Kvartalsvis ska rapportering ske till IVO, kommunfullmäktige och 
kommunens revisorer.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2015-10-21 

_____ 
 
Paragrafen ska skickas till 
Kommunrevisionen 
Kommunfullmäktige 
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§ 206 Dnr 2015-000415  

Information om statlig medelstilldelning till 
samordningsförbunden avseende 2016      
Sammanfattning av ärendet 
Regeringen har beslutat tillföra mer medel till samordningsförbunden. 
Samordningsförbundet Västra Skaraborg består av Götene, Essunga, 
Lidköping, Vara, Skara samt företrädare från Västra Götalandsregionen samt 
staten genom Arbetsförmedling och Försäkringskassa. Uppdraget är att 
arbeta rehabiliterande för grupper långt från arbetsmarknaden där de olika 
parterna är engagerade för den enskilde. 
Parterna tar ett gemensamt ekonomiskt ansvar där kommunerna står för  
25 %, regionen för 25 % samt saten för 50 %. Den nu ökade tilldelningen 
innebär för Skaras del att bidraget från kommunen till Gevalis höjs från ca 
300 tkr/år till 375tkr. Under förutsättning att Skara beslutar att göra det 
kommer stat och region att tillföra motsvarande, vilket medför med medel 
till verksamheten.  
      

_____ 
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§ 207 Dnr 2015-000451  

Stimulansmedel till ökad bemanning inom 
äldreomsorgen för kommuner 2015      
Sammanfattning av ärendet 
Avdelningschef Anette Svensson Nordlander informerar om stimulansmedel 
till ökad bemanning inom äldreomsorgen. En del av medlen har använts för 
att anställa samordnare för hemvården. Syftet med att anställa samordnare är 
att avlasta enhetschefer och baspersonal administrativa och samordnande 
uppgifter för att frigöra tid för arbetet direkt mot brukarna i hemvården. En 
annan del av medlen kommer att användas till utveckling av gemensamt 
arbets- och förhållningssätt inom äldreomsorgen. En annan del används till 
utveckling av de sociala aktiviteterna inom äldre-omsorgens särskilda 
boenden i Skara kommun. Social aktiviter för den enskilde och för de som 
kan vara i grupp med utgångspunkt från varje individs Genomförandeplan. 
Målet är att jobba fram ett arbetssätt som gör att de sociala aktiviteterna 
implementeras i ordinarie arbete samt att utveckla och kvalitetssäkra 
Genomförandeplan utefter den enskildes behov och önskan. 

 

_____ 
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§ 208 Dnr 2753-9  

Information- delegation unga till arbete      
Sammanfattning av ärendet 
Kvalitets- och utvecklingschef Eva Olofsson informerar om en upprättad 
överenskommelse mellan Skara kommun och Arbetsförmedlingen Skara-
Götene gällande unga, i åldern 16-25 år, som varken arbetar eller studerar. 
Syftet med överenskommelsen är att minska arbetslösheten bland 
ungdomarna i Skara kommun. Till detta projekt har man anställt en 
samordnare som kommer att hålla ihop arbetet. Överenskommelsen är en del 
i Delegationen för unga till arbete, DUA. 
 
        

_____ 
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§ 209 Dnr 2754-0  

Information- placering barn och unga      
Sammanfattning av ärendet 
Avdelningschef Monica Johansson informerar om HVB-placeringar, 
familjehemsplaceringar och ensamkommande barn och unga.   

      

_____ 
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§ 210 Dnr 2754-5  

Information- nuläget på Kosmos      
Sammanfattning av ärendet 
Avdelningschef Monica Johansson informerar om nuläget på HVB Kosmos.  

      

_____ 
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§ 211 Dnr 2717-2  

Information från verksamheten      
Sammanfattning av ärendet 
T.f förvaltningschef Anette Svensson-Nordlander informerar om 
flyktingsituationen. I Skara kommun ser situationen ut som i övriga delar av 
Sverige. Idag befinner det sig cirka 1300 asylsökande personer på olika 
förläggningar runt om i kommunen. Flest bor det på Stora Ekeberg som idag 
har 750 stycken asylsökande. Flera av de personer som väntar på sina 
uppehållstillstånd är i behov av vår hjälp.  

Med anledning av den dubbelbeläggning som är på kommunens HVB 
Kosmos har man blivit tvungen att se sig om efter fler lokaler. En tom 
avdelning på Skarahemmet och Rödahuset i Valleområdet är två lokaler som 
ska underlätta hanteringen av de ensamkommande barn som finns idag och 
de som anländer till Skara.  

Migrationsverket kommer att betala ut 41,5 miljoner kronor till Skara 
kommun och dessa pengar kommer att fördelas ut på Omsorgen, Barn- och 
utbildning och Kultur- och fritid.  

Förvaltningen har upptäckt ett ökat behov av undersköterskor och 
socialsekreterare. För att underlätta rekryteringsarbetet i framtiden har 
upprättandet av en handlingsplan påbörjats för socialsekreterare och för 
undersköterskor ska en handlingsplan påbörjas. 

 

_____ 
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§ 212 Dnr 2717-3  

Övrigt      
Sammanfattning av ärendet 
Leif Chressman (M) informerar nämnden om att han varit på studiebesök på 
Linden hemvård och Skarahemmet. På Linden upplevde han att personalen 
ofta var kort om folk och att en stor del av arbetstiden gick åt till bemanning. 
På Skarahemmet fanns personal från AME som genomförde de arbetssysslor 
som inte kräver en undersköterskeutbildning, som exempelvis matlagning 
och städning. Han ställde frågan om varför denna resurs inte finns på Linden 
eller i andra hemvårdsgrupper och som kan utföra dessa sysslor hemma hos 
brukarna. Då skulle personalen få mer tid över till de arbetsuppgifter som de 
är utbildade till.  

Avdelningschef Anette Svensson-Nordlander informerar nämnden om att 
förvaltningen har undersökt denna möjlighet. Brukarna inom hemvården har 
störst behov av omsorg på morgon/förmiddagen och eftermiddag/kväll, i 
”glappet” däremellan genomförs serviceuppgifter som t.ex. städning. Tar 
man bort tiden för serviceuppgifter mitt på dagen blir det svårt för de som 
arbetar heltid, arbetspassen blir för korta. Vi får då svårare att undvika 
delade turer och att höja sysselsättningsgraden för de som arbetar deltid.  
 
_____ 
 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 


	Val av protokolljusterare
	Omsorgsnämndens beslut

	Godkännande av dagordning
	Omsorgsnämndens beslut

	Redovisning av delegationsärenden
	Sammanfattning av ärendet

	Anmälan av delegationsbeslut 2015 (september-december)
	Omsorgsnämndens beslut

	Skrivelser, meddelanden, rapporter, protokoll m.m. 2015 (september-december)
	Omsorgsnämndens beslut

	Budgetprognos 2015
	Omsorgsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Revidering av avgifter och tillämpnings-anvisningar för avgifter inom äldre- och handikappomsorg
	Omsorgsnämndens beslut

	Omsorgsnämnden beslutar att lämna upprättat förslag till Kommunstyrelsen att anta revidering av ”avgifter och tillämpningsanvisningar för avgifter inom äldre- och handikapp-omsorg”.
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Kompletterande riktlinje för informationssäkerhet kompletteras med en bilaga gällande behandling av känsliga personuppgifter som till exempel etniskt ursprung
	Omsorgsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Begäran om yttrande angående oanmäld inspektion vid Kosmos  IVO Dnr: 8.4.2-28935/2015-2
	Omsorgsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Begäran om yttrande med anledning av ej verkställt beslut
	Beställning av LSS-boende från Centrumbostäder på Sankta Mariagatan
	Omsorgsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Uppdrag gällande att undersöka möjligheterna till att bygga om Skarahemmet till ett funktionellt och modernt boende för äldre
	Omsorgsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Tjänsteskrivelse daterad 2015-11-05

	Samverkanstider 2016 för omsorgsnämnden, sociala utskottet/presidiet och samverkan
	Omsorgsnämndens beslut
	Beslutsunderlag

	Redovisning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal tre 2015
	Omsorgsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Information om statlig medelstilldelning till samordningsförbunden avseende 2016
	Sammanfattning av ärendet

	Stimulansmedel till ökad bemanning inom äldreomsorgen för kommuner 2015
	Sammanfattning av ärendet

	Information- delegation unga till arbete
	Sammanfattning av ärendet

	Information- placering barn och unga
	Sammanfattning av ärendet

	Information- nuläget på Kosmos
	Sammanfattning av ärendet

	Information från verksamheten
	Sammanfattning av ärendet

	Övrigt
	Sammanfattning av ärendet


