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Uppsala
•

"KOMMUN

SOCIALNÄMNDEN FÖR BARN OCH UNGA

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2012-05-23

Plats och tid:

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Strandbodgatan 1, Uppsala, 14:00-17:40

Ledamöter:

Anders A. Aronsson (FP), ordförande
Lars Persson (S), vice ordförande
Torsten Tornberg (M), §§ 86-99
Lars-Olof Bäckman (M)
Rolf Söderlund (M)
Isak Bergdahl (FP)
U l f Schmidt (C)
Leif Boström (KD)
Birgitta L Johansson (S)
Rezene Tesfazion (S)
Hanna Karpmyr (S)
Ahmad Orfali (MP)
Eva Berglund (MP), §§ 86-93
Edip Akay (V)

Tjänstgörande
ersättare:

Ersättare:

Sara Sätterström (M), §§ 86-107
Ylva Engström (M), §§ 100-107
Ann-Louise Linder (S), §§ 94-107
Owe E Andersson (KD)
Anders E Eriksson (S)
Marja-Leena Timmel (S)

Övriga deltagare:

Uppdragschef Jan Holmlund, upphandlingsstrateg Håkan Eriksson, uppdragsstrateg
Yvonne Flambe, ekonom Kicki Flisberg, samordnare Sonja Forsström, uppdragsstrateg
Ingela Hagström, direktör Carola Helenius-Nilsson, uppdrags strateg Martina Jirlow,
samordnare Hilde Klasson, myndighetschef Lotta Lindh-Neville, kvalitetscontroller
Johan Lindqvist, uppdragsstrateg Astrid Nyström och uppdragsstrateg Susanne Platerud

Utses att justera:

Lars Persson (S)

Justeringens
plats och tid:

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, 1 juni 2012

86-107

Paragrafer:

Underskrifter:
Anders A. Aronsson, ordförande

Lars Persson, justerare

-VM
Ann-Chatrin Eriksson, sekreterare
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ:

Socialnämnden för barn och unga

Datum:

2012-05-23

Datum för
anslags uppsättande:

2012-06-04

Förvaringsplats
för protokollet:

Sista dag för överklagande:
Datum för anslags nedtagande:

2012-06-18
2012-06-19

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Strandbodgatan 1, Uppsala

Underskrift:
Ann-Chatrin Eriksson, sekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2012-05-23

§86

Val av justerare och fastställande av justeringstid
Beslut
Socialnämnden för barn och unga beslutar
att utse Lars Persson (S) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll
den 1 juni 2012 på kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum:

2012-05-23

§87

Fastställande av föredragningslistan
Beslut
Socialnämnden för barn och unga beslutar
att fastställa föredragningslistan med följande ändringar:
Under punkt 21, Rapporter - Barnombudsmannen, Lokala Brottsförebyggande rådet och Uppsala
Läns Barnavårdsförbund, tillägg.
Punkt 22, Särskild aktivitet i partigrupp, tillägg.
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§88

Motion av Maria Gardfjell (MP) angående ansökan om Uppsala som
Millenniekommun
SBN-2012-0057
Beslut
Socialnämnden för barn och unga beslutar
att efter komplettering avge upprättat förslag till yttrande till kommunstyrelsen.
Reservationer
Lars Persson (S), Birgitta L Johansson (S), Rezene Tesfazion (S), Hanna Karpmyr (S),
Ahmad Orfali (MP), Eva Berglund (MP) och Edip Akay (V) reserverar sig till förmån för eget
förslag.
Sammanfattning
I motion väckt av Maria Gardfjell (MP) föreslås att Uppsala kommun hos Sveriges Kommuner och
Landsting ansöker om att bli Millenniekommun. Mycket av det som kommunen respektive
nämnden gör inom sitt ansvarsområde och inom den ordinarie verksamheten kan sägas rymmas
inom begreppet Millenniekommun. Nämnden är inte själv direkt engagerad i något specifikt projekt
eller utbyte med andra länder men indirekt genom sitt kontor. Om kommunfullmäktige beslutar sig
för att ansöka om medlemskap åtar sig nämnden att utföra det arbete som krävs inom ramen för
nämndens tilldelade medel. För egen del anser dock nämnden att det inte är nödvändigt att bli
Millenniekommun för att bidra till att millenniemålen uppfylls.
Yrkanden
Eva Berglund (MP) yrkar med instämmande av Lars Persson (S) att motionen ska bifallas.
Anders A. Aronsson (FP) yrkar bifall till kontorets förslag med tilläggen: "Kommunallagen (KL 2
kap 1 §) sätter upp gränser för vad kommuner och landsting får ägna sig åt. Det måste ha en
anknytning till kommunens/landstingets område eller invånare. En kommun får inte ta ansvar för
sådant som ska handhas av staten, någon annan kommun eller ett landsting" och "Uppsala kommun
har redan en hållbarhetspolicy som ger inriktningen för det kommunala ansvaret för de områden
som millenniemålen aktualiserar. Mot den bakgrunden föreslås att motionen avslås".
Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner bifall till Anders A. Aronssons (FP)
yrkande.
Beslutsunderlag
Kontorets förslag daterat 2 maj 2012.
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§89

Information
Uppföljning av åtgärdsprogrammet avseende Rapporten utvärdering av Uppsala kommuns
mottagande av ensamkommande barn och ungdomar
Madeleine Ericsson, studerande vid samhällsvetarprogrammet, Uppsala universitet redovisar en
kvalitetsuppföljning för nämnden.
Lokala överenskommelsen, LÖK
Johan Göthberg, processledare vid kontoret för hälsa, vård och omsorg informerar nämnden om
arbetet kring en ny lokal överenskommelse.
Information kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad
Direktör Carola Helenius-Nilsson informerar nämnden om kontorets arbete för ett ökat
processorienterat arbetssätt.
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§90

Granskning av den av kommunfullmäktige beslutade styrkedjan för dess
styrdokument I V E avseende inriktningsmål, effektmål, anvisningar, uppföljning
och bokslut
SBN-2012-0061
Beslut
Socialnämnden för barn och unga beslutar
att efter komplettering avge upprättat förslag till yttrande till Kommunrevisionen.
Sammanfattning
Kommunrevisionen har låtit granska den styrkedja som kommunfullmäktige har beslutat om. Den
samlad revisionella bedömningen är att styrkedjan för IVE (inriktning, verksamhet, ekonomi)
avseende inriktningsmål, effektmål, anvisningar, uppföljning och bokslut inte fungerar på ett
ändamålsenligt sätt.
Socialnämnden för barn och unga avser att förbättra sin del i styrkedjan för IVE. Nämndens stödjer
kommunrevisionens samlade förslag till åtgärder för att stärka styrkedjan för IVE.
Anders A. Aronsson (FP) föreslår, med instämmande av övriga tjänstgörande ledamöter, tillägg i
yttrandet "Inför pågående upprättande av uppdragsplanerna 2013-2016 samverkar barn- och
ungdomsnämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och socialnämndens för barn och
unga i beredningsfasen, med inriktning på att de olika uppdrag som gäller gemensamma eller
närliggande ansvarsområden ska vara överensstämmande och därmed stötta varandra. Tre
gemensamma perspektiv har identifierats: Tidigt förebyggande insatser, Familjeperspektivet och
Samverkan, identifiering av områden och utveckling av former".
Beslutsunderlag
Kontorets förslag daterat 7 maj 2012.
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§91

Granskning av direktupphandlingar i kommunen
SBN-2012-0062
Beslut
Socialnämnden för barn och unga beslutar
att avge upprättat förslag till yttrande till Kommunrevisionen.
Sammanfattning
Kommunrevisionen har i skrivelse 2012-03-14 berett socialnämnden för barn och unga tillfälle att
yttra sig angående granskningar av direktupphandlingar i kommunen.
Socialnämnden för barn och unga föreslår i yttrande att Kommumevisionen uppdrar till
upphandlingsenheten, Uppsala kommun, att skapa ett upphandlingsstöd som ger vägledning för
hanteringen och genomförande av direktupphandlingar. Vägledning ska omfatta upphandlingar som
regleras i lagen om offentlig upphandling (LOU).
Beslutsunderlag
Kontorets förslag daterat 25 april 2012.
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§92

Granskning av kvalitet kontra pris i kommunens upphandlingar
SBN-2012-0063
Beslut
Socialnämnden för barn och unga beslutar
att efter komplettering avge upprättat förslag till yttrande till Kommunrevisionen.
Sammanfattning
Kommunrevisionen har i skrivelse 2012-03-14 berett socialnämnden för barn och unga tillfälle att
yttra sig angående granskning av kvalitét kontra pris i kommunens upphandlingar.
Granskningen syftar till att bedöma om kommunens avvägning mellan kvalitet och pris i
genomförda upphandlingar är ändamålsenlig.
Socialnämndens för barn och unga yttrande berör utbildning, rutiner, kvalitetsfaktorer och
uppföljning.
Isak Bergdahl (FP) föreslår, med instämmande av övriga tjänstgörande ledamöter, tillägg i yttrandet
under rubriken Uppföljning: "Utvärdering i kvalificerade former, så att resultat och erfarenheter
från upphandlad verksamhet analyseras och struktureras inför nya upphandlingar".
Beslutsunderlag
Kontorets förslag daterat 23 april 2012.
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§93

Granskning av internkontroll i redovisningsprocessen 2011
SBN-2012-0064
Beslut
Socialnämnden för barn och unga beslutar
att avge upprättat förslag till yttrande till Kommunrevisionen.
Sammanfattning
Socialnämnden för barn och unga har tagit del av revisionsrapporten, granskning av internkontroll i
redovisningsprocessen 2011.1 de punkter som berör nämndens ansvarsområden där
Kommunrevisionen noterat allvarliga brister i den interna kontrollen kommer en genomgång att ske
inom nämndens ansvarsområden för att säkerställa att kontrollen förbättras.
Under kommande år startas ett utvecklingsarbete med att förbättra arbetet med den interna
kontrollen inom kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad. Detta för att upprätthålla en
internlcontroll av hög kvalitet.
Beslutsunderlag
Kontorets förslag daterat 20 april 2012.
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§94

Start av nytt specialboende för asylsökande ensamkommande barn utan
vårdnadshavare
SBN-2012-0076
Beslut
Socialnämnden för barn och unga beslutar
att hemställa till fastighetsägarnämnden att teckna avtal med Akademiska Hus om lokaler,
att uppdra till kontoret att starta specialboende (hem för vård eller boende, HVB) med 12 platser
som är länsövergripande och fördelas på två enheter varav varje enhet innehåller sex boendeplatser
för ensamkommande barn och ungdomar utan vårdnadshavare som har fått avslag på sin
asylansökan eller är att hänföra till Dublinförordningen,
att uppdra till kontoret att förhandla med styrelsen för vård och bildning om 12 boendeplatser
varav uppstarten avser etapp ett om sexboendeplatser med integrerad skolundervisning samt
att ansöka hos Europeiska flyktingfonden och Återvändarfonden om medel för utvecklings- och
uppstartskostnader.
Sammanfattning
Behov finns att starta ett specialboende (HVB) med inriktning på ungdomar med avslag på
asylansökan samt ungdomar som är att hänföra under Dublinförordningen och som på grund av sitt
psykiska mående inte fungerar i vardagen. Asylboenden kan inte tillgodose ett mer omfattande
omsorgsbehov. För närvarande saknas denna form av boende inom länet. Kontoret föreslår start av
specialboende med integrerad skola. Platsantalet är 12, uppdelat på två enheter. Verksamheten ska
ha ett nära samarbete med barn- och ungdomspsykiatrin och kommer att ha hela Uppsala län som
upptagningsområde. Finansiering balanseras genom att dygnsersättningen återsöks via
Migrationsverket.
Anders A. Aronsson (FP) föreslår, med instämmande av övriga tjänstgörande ledamöter, tillägg av
ytterligare beslutssats: "att ansöka hos Europeiska flyktingfonden och Återvändarfonden om medel
för utvecklings- och uppstartskostnader".
Beslutsunderlag
Kontorets förslag daterat 7 maj 2012.
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§95

Inriktning och riktlinjer för myndighetsutövning för barn och ungdomar
0-20 år i familjer med sociala problem
SBN-2012-0053
Beslut
Socialnämnden för barn och unga beslutar
att anta inriktning och riktlinjer för myndighetsutövning för barn och ungdomar 0-20 år i familjer
med sociala problem.
Sammanfattning
Kontoret har utarbetat ett reviderat förslag av socialnämndens för barn och unga inriktning och
riktlinjer beslutade 2009. Arbetet har skett i dialog med myndighetsenheten och utifrån gällande
rättspraxis.
Syftet med förslaget är att skapa enhetlighet i synsätt och bedömningar och i förekommande fall
ange en ambitionsnivå för insatser riktade till barn och ungdomar 0-20 år i familjer med sociala
problem. En individuell bedömning måste alltid göras i varje enskilt fall. Kommunala riktlinjer kan
endast ses som vägledning och kan inte begränsa lag och författning.
Beslutsunderlag
Kontorets förslag daterat 4 maj 2012.
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§96

Revidering av delegationsbestämmelser för socialnämnden för barn och unga
SBN-2012-0054
Beslut
Socialnämnden för barn och unga beslutar
att delegationen 8.8, gällande ekonomiskt bidrag till extra utrustning under pågående
familjehemsplacering ändras till maximal kostnad 10 % av basbeloppet per år samt
att delegationen 8.18, gällande öppenvård i form av kvalificerad kontaktperson ändras till
maximalt 24 månader.
Sammanfattning
Socialnämnden för barn och unga antog i mars 2012 nya delegationsbestämmelser.
Utskottsberedningens ledamöter har tillsammans med kontoret i möte 2012-05-04 arbetat fram nytt
förslag till nämndens riktlinjer. Utifrån detta måste också nämndens delegationsbestämmelser
revideras.
Revideringen avser ekonomiskt bidrag till extra utrustning under pågående familjehemsplacering
samt öppenvård i form av kvalificerad kontaktperson.
Beslutsunderlag
Kontorets förslag daterat 7 maj 2012.
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§97

Rapportering enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt
4 kap 1 § SoL, första kvartalet 2012
SBN-2012-0078
Beslut
Socialnämnden för barn och unga beslutar
att godkänna rapporten över ej verkställda biståndsbeslut per 31 mars 2012 samt
att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.
Sammanfattning
Kontoret har rapporterat ej verkställda biståndsbeslut per 31 mars 2012 till Socialstyrelsen.
Rapporten avser beslut för varje individ (0-20 år) där beslutet ej verkställts inom 90 dagar.
Vid detta kvartal har 18 ärenden rapporterats varav åtta är verkställda och fyra ärenden har
avslutats. Resursbrist (svårigheter att rekrytera uppdragstagare) är den dominerande anledningen till
att beslut inte verkställs.
Beslutsunderlag
Kontorets förslag daterat 7 maj 2012.
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§98

Månadsbokslut per april 2012
SBN-2012-0025
Beslut
Socialnämnden för barn och unga beslutar
att godkänna månadsbokslut per april 2012.
Sammanfattning
Månadsbokslut per april 2012 redovisas vid sammanträdet.
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§99

Periodbokslut med helårsprognos per april 2012
SBN-2012-0025
Beslut
Socialnämnden för barn och unga beslutar
att godkänna periodbokslut med helårsprognos per april 2012,
att överlämna periodbokslut med helårsprognos per april 2012 till kommunstyrelsen samt
att uppdra till kontoret att upprätta en åtgärdsplan i syfte att bryta kostnadsutvecklingen samt att
analysera orsakerna till den ökande ärendebelastningen för individutskotten.
Sammanfattning
Socialnämnden för barn och unga redovisar i periodbokslutet ett negativt resultat, -8,5 MSEK och
helårsprognos 2012 är -26,8 MSEK.
Nämnden har uppnått effekter av tidigare beslutade åtgärdsprogram, exempelvis har kostnaderna för
institutionsplaceringar (på HVB) gått ner trots viss ökad volym. Men nämnden har inte kunnat hålla
tillbaka och vända kostnadsutvecklingen varaktigt inom alla ansvarsområden, avseende
individinsatser, myndighetsutövningen.
Det gäller främst familjehems vården, där såväl omfattningen av som kostnaderna för
konsulentstödda familjehem ökat kraftigt. Summan för första tertialet, för just externa
konsulentstödda familjehem, har ökat från 8 MSEK 2011 till 11 MSEK 2012, med 40 %.
Det gäller även boende med stöd, där bristen på sociala bostäder gör att nämnden nödgas köpa
sådana tjänster av olika leverantörer till hög kostnad.
Nämnden ska mot bakgrund av delårsbokslutets helårsprognos främst arbeta med:
• Ånyo efterfråga genomförande av det beslut om anskaffning av sociala bostäder som nämnden
fattade redan i augusti 2011, då en beställning lades till fastighetsägarnämnden om femton bostäder.
Tyvärr har hittills ännu inga bostäder anskaffats. Kostnaderna för de boenden med stöd som
nämnden köper idag uppgår till ca 1,5 MSEK per månad, vilket skulle kunna reduceras med
ca 50 % med egna bostadslösningar.
• Genomlysning av det ökande utnyttjandet av konsulentstödda familjehem.
• Utöka den egna kommunala kapaciteten att erbjuda utökat stöd till familjehem med placeringar
som har särskilda behov.
• Stärka rekryteringen av familjehem.
• Fullföljande av de nya riktlinjer för myndighetsutövning som nämnden fastställde 2012-05-23.
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• Utforma nya öppenvårdslösningar, där det med Landstinget Uppsala Län gemensamma projektet
"Katamaran" är ett exempel.
• Översyn av bemanningen inom myndighetsenheten i syfte att stärka handläggarkapaciteten.
• Överenskommelse med Nämnden för hälsa och omsorg, NHO, med ledning av redan påbörjade
diskussioner kring närliggande och gemensamma ansvarsområden.
• Alla insatsförslag gällande vård inom och utom hemmet skall särskilt prövas av enhetscheferna.
• Samtliga öppenvårdsinsatser skall prövas i relation till internavtalet med Vård & bildning, och i de
fall kö råder får verkställigheten avvakta tills plats kan erhållas om inte ärendet är av akut- och
skyddskaraktär.
• Förslag på institutionsplacering skall alltid prövas inom ramavtal, och eventuell dispens att placera
utanför avtalet kan bara ges av myndighetschef.
• I de fall ärendet berör båda huvudmännen - Uppsala kommun och Uppsala läns landsting - skall
alltid ett genomförandemöte föregås innan någon insats kan beviljas. I de fall den enskilde
samtycker upprättas en samordnad individuell plan.
Anders A. Aronsson (FP) föreslår, med instämmande av övriga tjänstgörande ledamöter, tillägg av
en ytterligare beslutssats: "att uppdra till kontoret att upprätta en åtgärdsplan i syfte att bryta
kostnadsutvecklingen samt att analysera orsakerna till den ökande ärendebelastningen för
individutskotten".
Beslutsunderlag
Kontorets förslag daterat 23 maj 2012.
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§100
Slutrapport L U A , lokalt utvecklingsavtal, för perioden 2007-2011
SBN-2012-0068
Beslut
Socialnämnden för barn och unga beslutar
att godkänna slutrapport LUA, lokalt utvecklings avtal, för perioden 2007-2011,
att översända rapporten till kommunstyrelsen för beaktande samt
att översända rapporten till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och plan- och
byggnadsnämnden för kännedom.
Sammanfattning
På begäran av kommunstyrelsen har slutrapport lokalt utvecklingsavtal, LUA, 2007-2011 tagits
fram. Rapporten föreläggs socialnämnden för barn och unga i dess egenskap av samordnande
nämnd för stadsdelsutvecklingsarbetet.
Anders A. Aronsson (FP) föreslår, med instämmande av övriga tjänstgörande ledamöter, att
översända rapporten till kommunstyrelsen för beaktande samt att översända rapporten till
utbildnings-och arbetsmarknadsnämnden och plan- och byggnadsnämnden för kännedom.
Beslutsunderlag
Kontorets förslag daterat 11 maj 2012.
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Aktuella arbetsgivarfrågor
Uppdragschef Jan Holmlund informerar nämnden om aktuella arbetsgivarfrågor.
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§102

Godkännande av ordförandens förrättningar
Beslut
Socialnämnden för barn och unga beslutar
att godkänna ordförandens redovisning av anspråk om ersättning för förrättningar enligt
ERS 11, § 8, för april 2012.
Sammanfattning
Ordföranden redovisar sina förrättningar för april 2012.
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§103

Anmälningar
I cirkulationspärm:
Kommunstyrelsen 2012-04-11, § 52 - Årsbokslut 2011
Kommunstyrelsen 2012-04-11, § 55 - Riktlinjer för lönebildning respektive kompetensförsörjning i
Uppsala kommun
Kommunfullmäktige 2012-04-23, § 99 - Årsbokslut 2011
Rapport Bostadssociala kontrakt
Individrapportering av gynnande biståndsbeslut (SoL) som inte var verkställda
31 mars 2012
Konsekvensbeskrivning till ärende gällande förslag om hopslagning av Myndighetschefstjänster
BUN och SBN
Protokoll från socialnämndens för barn och unga utskottssammanträden
2012-04-19, I U Öster, ordinarie sammanträde
2012-04-24, IU Norr, ordinarie sammanträde
2012-04-26, IU Söder, extra sammanträde
2012-05-02, IU Väster, extra sammanträde
2012-05-08, IU Väster, ordinarie sammanträde
2012-05-10, I U Söder, ordinarie sammanträde
2012-05-22, I U Öster, extra sammanträde
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§104

Delegationsbeslut
I cirkulationspärm:
Förteckning över beslut om lön maj 2012 av uppdragschef Jan Holmlund.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

22(24)

UppsaDa
•

"KOMMUN

S O C I A L N Ä M N D E N FÖR B A R N OCH UNGA

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2012-05-23

§105

Kurser och konferenser
I cirkulationspärm:
Inbjudan till Nordiska Barnavårdskongressen 2012, 12-14 september i Stockholm.
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§106

Rapporter
a. Barnombudsmannen i Uppsala
Isak Bergdahl (FP) rapporterar om sitt besök hos Barnombudsmannen.
b. Uppsala Läns Barnavårdsförbund
Birgitta L Johansson (S) rapporterar från senaste mötet med Uppsala Läns Barnavårdsförbund.
Bidrag fördelades till barn och ungdomar från de olika medlemskommunerna.
c. Lokala Brottsförebyggande rådet
Jan Holmlund informerar från senaste mötet.
d. Ordföranden rapporterar från medverkan och deltagande vid konferenser med mera
under april och maj 2012
2012-04-27: Studiebesök från Rädda Barnens Riksförbund, generalsekreterare Elisabeth Dahlin,
biträdande Sverigechefen Ola Mattsson och särskilde rådgivaren Henrik Holmquist. Munin och
Treklangen, flera medverkande från UAK och Treklangen samt barnombudsman Ida Bylund
Lindman.
2012-04-27: Medverkan vid årsstämma för Föreningen För Familjecentralers Främjande, i
Universitetsaulan, Uppsala.
2012-05-03: Seminarium Nordiska erfarenheter av barnkonventionens rättsliga ställning, anordnat
av Socialdepartementet, Rosenbad, Stockholm.
2012-05-07: Överläggning mellan representanter för SBN och NHO, Nämnden för hälsa och
omsorg, samt U A K och HVK, Munin, Uppsala.
2012-05-08: Studiedag hos Placeringsenhet Väster: behandlingskonferens; avstämningsmöte om
SkolFam; uppföljningsbesök hos familjehem.
2012-05-08: Medverkan i Radio Uppland med anledning av stenkastning mot bussar i Gottsunda.
2012-05-15: Styrgrupp för bostadssociala frågor, Munin.
2012-05-22: Presidieöverläggning mellan SBN, BUN, U A N och Landstingets Länsdelsberedning,
Munin.
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§107

Särskild aktivitet i partigrupp
Beslut
Socialnämnden för barn och unga beslutar
att ta anmälan om särskild aktivitet för oppositionsgrupp (S, MP och V) till protokollet.
Sammanfattning
Lars Persson (S) anmäler att nämndens oppositionsgrupp (S, MP och V) kommer att ha fyra timmar
för särskild aktivitet den 24 augusti 2012.
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