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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familjenämnden 2018-12-20

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut Rubrik Ärende  Sida

§ 171 Ekonomisk uppföljning 2018 2018/72 3
§ 172 Årsklocka 2019 2018/330 4
§ 173 Attestlista 2019 2018/331 5
§ 174 Bidrag till fristående verksamheter och andra kommuner - 

grundbelopp 2019
2018/334 6

§ 175 Fastställande av programpriser - Gymnasieverksamheten 2019 2018/335 7
§ 176 Anmälan ordförandebeslut samt beslut - Yttrande 

arbetsmiljöverket dnr 2018/011767
2018/125 8

§ 177 Anmälan ordförandebeslut samt beslut - Yttrande 
Skolinspektionen avseende Storskolan dnr 41-2018:7892

2018/317 9

§ 178 Anmälan ordförandebeslut - Yttrande SKolinspektionen 
avseende anmälan mot Färsingaskolan dnr 41-2018:8875

2018/292 10

§ 179 Anmälan ordförandebeslut - Yttrande SKolinspektionen 
avseende anmälan mot Färsingaskolan dnr 41-2018:9550

2018/318 11

§ 180 Anmälan ordförandebeslut samt beslut - Yttrande 
SKolinspektionen avseende anmälan mot Tofta förskola dnr 41-
2018:9426

2018/296 12

§ 181 Internbudget 2019 2018/70 13
§ 182 Arbetsmiljörapport 2018 2018/336 14
§ 183 Revidering av riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd 2018/332 15 - 16
§ 184 Anmälan om kränkande behandling 2018 2018/13 17
§ 185 Diverse skrivelser 2018 2018/10 18
§ 186 Delegationsbeslut 2018 2018/11 19
§ 187 Information 2018 2018/42 20
§ 188 Inspektion Kulturskolan - Arbetsmiljöverket dnr 2018/034911 2018/233 21
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familjenämnden 2018-12-20

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 171 Dnr 2018/72

Ekonomisk uppföljning 2018

Familjenämndens beslut
Utfallsprognos per 2018-11-30 fastställs och översänds till kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Enligt kommunstyrelsens beslut 2018-08-22 § 93 har familjenämnden fått i uppdrag att följa 
upp sin ekonomi varje månad samt att delge dessa uppföljningar till kommunstyrelsen.

En utfallsprognos per 2018-11-30 har upprättats.

Arbetsutskottets förslag till familjenämnden
Utfallsprognos per 2018-11-30 fastställs och översänds till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Utfallsprognos per 2018-11-30 
Arbetsutskottets beslutsförslag 2018-12-11 § 122

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familjenämnden 2018-12-20

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 172 Dnr 2018/330

Årsklocka 2019

Familjenämndens beslut
Årsklocka 2019 för familjenämnden/familjeförvaltningen fastställs.

Sammanfattning
Familjenämndens och familjeförvaltningens arbete bygger på att det finns en regelbundenhet 
gällande kvalitétsarbetet. För att säkerställa detta tas årligen en årsklocka fram. Årsklockan 
beskriver förvaltningens arbete och när ärende/information ges till nämnden.

Arbetsutskottets förslag till familjenämnden
Årsklocka 2019 för familjenämnden/familjeförvaltningen fastställs.

Beslutsunderlag
Förslag till årsklocka 2019 för familjeförvaltningen/familjenämnden
Arbetsutskottets beslutsförslag 2018-12-11 § 123
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familjenämnden 2018-12-20

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 173 Dnr 2018/331

Attestlista 2019

Familjenämndens beslut
Beslutsattestanter och ersättare för familjenämndens verksamhetsområde för budgetåret 2019 
antas enligt upprättat förslag.

Sammanfattning
I Sjöbo kommuns attestreglemente framgår att varje nämnd utser besluts- och 
behörighetsattestanter samt ersättare för dessa. Attesten ska knytas till befattning och ha 
koppling till kodplanen. Det bör endast finnas en beslutsattestant och ersättare per 
kodbegrepp. Attesträtten ska begränsas beloppsmässigt.

Beslutsunderlag
Förslag till attestlista 2019
Arbetsutskottets beslutsförslag 2018-12-11 § 124

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familjenämnden 2018-12-20

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 174 Dnr 2018/334

Bidrag till fristående verksamheter och andra kommuner - grundbelopp 
2019

Familjenämndens beslut
Grundbelopp till kommunala, interkommunala och fristående verksamheter för 2019 samt 
utbetalningsrutiner fastställs enligt upprättat förslag.

Sammanfattning
Familjenämnden ska fastställa bidraget till fristående verksamheter för 2019. Bidraget i form 
av ett grundbelopp, beräknas för elever i förskoleklass, grundskola år 1-9, särskola, 
skolbarnsomsorg och förskola 1-5 år.

Bidraget ska grunda sig på hemkommunens budget för det kommande budgetåret och beslutas 
före kalenderårets början. För elever som börjar i utbildning eller annan pedagogisk 
verksamhet under kalenderåret ska hemkommunen besluta bidraget omgående.

Motsvarande belopp ska fastställas i form av kommunal och interkommunal ersättning.

Familjenämnden ska även fastställa ett regelverk för utbetalningar av ersättningarna till de 
fristående verksamheterna.

Arbetsutskottets beslut
Ärendet hänskjutes till familjenämndens sammanträde.

Beslutsunderlag
Beräkning av ersättningar till de olika verksamheterna
Beräkning av socioekonomisk resursfördelning
Avstämning sammanställning mot budgetram
Förslag till utbetalningsrutiner
Arbetsutskottets beslut 2018-12-11 § 125
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familjenämnden 2018-12-20

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 175 Dnr 2018/335

Fastställande av programpriser - Gymnasieverksamheten 2019

Familjenämndens beslut
1. Fastställa priser per elev avseende interkommunal ersättning, avseende bidrag till 

fristående skolor samt intern ersättning till Malenagymnasiet för de program som 
Malenagymnasiet anordnar enligt tabell 1 i bilaga 1 till tjänsteskrivelsen.

2. Fastställa att för övriga program, som ej nämns i tabell 1 i bilaga 1 till tjänsteskrivelsen 
och beslutspunkt 3, inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan att det bidragsbelopp 
som Sjöbo kommun betalar ut 2019 till fristående gymnasieskolor ska betalas enligt bilaga 
2 till tjänsteskrivelsen. 

3. Fastställa att för Naturbruksprogrammet med inriktning trädgård ska det bidragsbelopp 
som betalas ut 2019 ske enligt den av Skolverket fastställda riksprislistan för år 2019.

Sammanfattning
Enligt skollagen samt de samverkansavtal kring gymnasieskolan som Sjöbo kommun är en 
del av ska det inför varje budgetår fastställas programpriser avseende interkommunal 
ersättning för de program som Sjöbo kommun anordnar samt de bidrag som ska betalas ut till 
de fristående gymnasieskolorna. Beräkningarna utföres enligt självkostnadsprincipen. Efter 
utförda beräkningar kan ovan föreslagna priser och beslutspunkter presenteras. 

Arbetsutskottets beslut
Ärendet hänskjutes till familjenämndens sammanträde.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-12-09 inkl bilagor
Bilaga 1 Gymnasieskolans priser för 2019. 
Bilaga 2 Bidragsbelopp år 2019 till fristående gymnasieskolor
Arbetsutskottets beslut 2018-12-11 § 126
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familjenämnden 2018-12-20

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 176 Dnr 2018/125

Anmälan ordförandebeslut samt beslut - Yttrande arbetsmiljöverket 
dnr 2018/011767

Familjenämndens beslut
Ordförandebeslutet samt beslutet från Arbetsmiljöverket läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Arbetsmiljöverket gjorde den 13 mars 2018 en inspektion av Emanuelskolans 
arbetsmiljöarbete. I inspektionsmeddelandet redovisas de brister och krav som ska åtgärdas 
och redovisas till Arbetsmiljöverket senast den 29 juni.

Familjenämnden beslutade 2018-06-19 § 103 att översända upprättat yttrande till 
Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket har 2018-09-12 begärt kompletterande handlingar i ärendet. 
Familjenämndens ordförande beslutade 2018-11-06 att översända kompletterande svar till 
Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket meddelar i beslut 2018-11-26 att Sjöbo kommun uppfyller de ställda 
kraven och att ärendet därmed avslutas. 

Arbetsutskottets förslag till familjenämnden
Ordförandebeslutet samt beslutet från Arbetsmiljöverket läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
Begäran om komplettering - Arbetsmiljöverket 2018-09-12 dnr 2018/011767
Yttrande inklusive bilagor 2018-11-06
Beslut – Arbetsmiljöverket 2018-11-26 dnr 2018/011767
Arbetsutskottets beslutsförslag 2018-12-11 § 127
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familjenämnden 2018-12-20

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 177 Dnr 2018/317

Anmälan ordförandebeslut samt beslut - Yttrande Skolinspektionen 
avseende Storskolan dnr 41-2018:7892

Familjenämndens beslut
Ordförandebeslutet samt beslutet från Skolinspektionen läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Skolinspektionen har den 2018-09-13 tagit emot en anmälan som rör elever vid Storkskolan. I 
anmälan anges bland annat att personal och rektor den 2018-09-11 inte har förhindrat ett 
slagsmål under lektionstid och att lärarna inte kunnat hantera situationen. Ingen vuxen ingrep 
på ett adekvat sätt trots att elever skrek och uppförde sig illa.

Skolinspektionen lämnar anmälan till Sjöbo kommun för utredning och eventuella åtgärder.  
Den utredning som görs med anledning av klagomålet och de eventuella åtgärder som vidtas 
skulle senast den 2018-11-14 redovisas till Skolinspektionen.

Familjenämndens ordförande beslutade 2018-11-09 att översända upprättat yttrande till 
Skolinspektionen.

Skolinspektionen meddelar i uppföljningsbeslut 2018-11-12 att de avslutar ärendet då de 
bedömer att Sjöbo kommun har utrett klagomålet och vidtagit åtgärder.

Arbetsutskottets förslag till familjenämnden
Ordförandebeslutet samt beslutet från Skolinspektionen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
Beslut – Skolinspektionen 2018-09-14 dnr 41-2018:7892
Yttrande 2018-11-09
Ordförandebeslut 2018-11-09
Uppföljningsbeslut 2018-11-12 dnr 411-2018:9985
Arbetsutskottets beslutsförslag 2018-12-11 § 128
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familjenämnden 2018-12-20

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 178 Dnr 2018/292

Anmälan ordförandebeslut - Yttrande Skolinspektionen avseende anmälan 
mot Färsingaskolan dnr 41-2018:8875

Familjenämndens beslut
Ordförandebeslutet läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Skolinspektionen har 2018-10-11 tagit emot en anmälan som rör Färsingaskolan. I anmälan 
anges brister i hur Färsingaskolan har arbetat med att tillgodose en elevs stödbehov. I anmälan 
anges det vidare bland annat att anmälaren inte blir informerad om elevens skolgång eller hur 
skolans stödåtgärder ser ut och implementeras i praktiken.

Skolinspektionen har inkommit med en begäran om yttrande angående rätten till stödinsatser 
som skulle besvaras senast 2018-11-23.

Familjenämndens ordförande beslutade 2018-11-21 att översända upprättat yttrande.

Skolinspektionen har i delbeslut 2018-10-17 lämnat över anmälan i den del som avser 
samarbete och information mellan skola och hem för utredning och eventuella åtgärder.
Yttrande har översänts till Skolinspektionen 2018-12-17.

Arbetsutskottets förslag till familjenämnden
Ordförandebeslutet läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
Begäran om yttrande 2018-10-18 dnr 41-2018:8875
Yttrande 2018-11-19
Ordförandebeslut 2018-11-21
Delbeslut 2018-10-17
Yttrande 2018-12-17
Arbetsutskottets beslutsförslag 2018-12-11 § 129
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familjenämnden 2018-12-20

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 179 Dnr 2018/318

Anmälan ordförandebeslut - Yttrande Skolinspektionen avseende anmälan 
mot Färsingaskolan dnr 41-2018:9550

Familjenämndens beslut
Ordförandebeslutet läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Skolinspektionen har 2018-10-26 tagit emot en anmälan som rör Färsingaskolan. 
Skolinspektionens utredning gäller rätten till utbildning och skyldigheten att motverka 
kränkande behandling. 

Sjöbo kommun skulle senast 2018-11-30 besvara Skolinspektionens begäran om yttrande.

Familjenämndens ordförande beslutade 2018-11-27 att översända upprättat yttrande till 
Skolinspektionen.

Arbetsutskottets förslag till familjenämnden
Ordförandebeslutet läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
Begäran om yttrande – Skolinspektionen 2018-11-08 dnr 41-2018:9550
Yttrande 2018-11-27
Ordförandebeslut 2018-11-27
Arbetsutskottets beslutsförslag 2018-11-12 § 130
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familjenämnden 2018-12-20

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 180 Dnr 2018/296

Anmälan ordförandebeslut samt beslut - Yttrande Skolinspektionen 
avseende anmälan mot Tofta förskola dnr 41-2018:9426

Familjenämndens beslut
Ordförandebeslutet och beslutet från Skolinspektionen läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Skolinspektionen har 2018-10-23 tagit emot en anmälan som rör Tofta förskola. I anmälan 
anges bland annat att personalen har distribuerat ett barns medicin med andra barn närvarande 
vilket medföra att anmälarens barn fick i sig medicinen.

Skolinspektionen har begärt att kommunen ska yttra sig i ärendet senast 2018-11-30.

Familjenämndens ordförande beslutade 2018-11-29 att översända yttrande till 
Skolinspektionen.

Skolinspektionen meddelar i uppföljningsbeslut 2018-11-29 att de avslutar ärendet då de 
anser att Sjöbo kommun utrett klagomålet och vidtagit åtgärder.

Arbetsutskottets förslag till familjenämnden
Ordförandebeslutet och beslutet från Skolinspektionen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
Beslut – Skolinspektionen 2018-10-25 dnr 41-2018:9426
Yttrande 2018-11-20
Ordförandebeslut 2018-11-29
Uppföljningsbeslut – Skolinspektionen 2018-11-29 dnr 411-2018:10884
Arbetsutskottets beslutsförslag 2018-12-11 § 131
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familjenämnden 2018-12-20

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 181 Dnr 2018/70

Internbudget 2019

Familjenämndens beslut
Internbudget 2019 antas enligt upprättat förslag.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige kommer i december fastställa budgeten för kommunens nämnder. 
Familjenämnden har utifrån budgetförslag tilldelats en ram på totalt 565,8 mnkr fördelat på 
sju olika verksamheter.
Familjenämnden tilldelades även en investeringsram på 10,4 mnkr.

Nämnden ska fastställa hur dessa resurser ska fördelas på en övergripande nivå samt diskutera 
åtgärder och ställningstaganden inför internbudgetarbetet.

Nämnden ska fastställa hur dessa resurser ska fördelas på en övergripande nivå.

Arbetsutskottets förslag till familjenämnden
Ärendet hänskjutes till familjenämndens sammanträde.

Beslutsunderlag
Förslag till internbudget 2019
Arbetsutskottets beslut 2018-12-11 § 132
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familjenämnden 2018-12-20

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 182 Dnr 2018/336

Arbetsmiljörapport 2018

Familjenämndens beslut
Arbetsmiljörapporten fastställs och översänds till kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, innebär att man kontinuerligt i det dagliga arbetet 
uppmärksammar psykologiska och sociala förhållanden, arbetsmiljöfrågor av fysisk karaktär 
samt att i det dagliga arbetet fatta beslut och genomföra åtgärder så att de anställda varken 
skadas eller blir sjuka.

Enligt AFS 2001:1 (Arbetsmiljöverkets Författningssamling) ska arbetsgivaren årligen göra 
en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Familjenämnden har, enligt beslut 2005-02-14 § 21, beslutat att delegera arbetsmiljöansvaret 
till förvaltningschefen.

Arbetsutskottets beslut
Ärendet hänskjutes till familjenämndens sammanträde.

Beslutsunderlag
Arbetsmiljörapport 2018
Arbetsutskottets beslut 2018-12-11 § 133

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familjenämnden 2018-12-20

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 183 Dnr 2018/332

Revidering av riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

Familjenämndens beslut
Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd revideras enligt följande:

3.2 Högsta godtagbara boendekostnad utifrån uppräknat belopp år 2019. 

1-2 vuxna                            5 610 kr
1-2 vuxna, 1 barn                6 600 kr
1-2 vuxna, 2 barn                8 090 kr
1-2 vuxna, 3 barn                9 760 kr
1-2 vuxna, 4 barn              10 730 kr

3.5 Hushållsel
1 pers    430 kr
2 pers    625 kr
3 pers    740 kr
4 pers    855 kr
5 pers    905 kr
6 pers    965 kr
7 pers eller fler 1 025 kr

Sammanfattning
Med syfte att i riktlinjerna tillmötesgå de faktiska kostnaderna på bostadsmarknaden och de 
faktiska elpriserna på marknaden bör beloppen för högsta godtagbara boendekostnad och 
hushållsel revideras regelbundet. Revidering av gällande riktlinjer har genomförts utifrån det 
kommunala hyresbolagets årliga hyreshöjningar under perioden 2017 till år 2018 samt från 
uppgifter från Konsumenternas Energimarknadsbyrå från år 2018.

Arbetsutskottets förslag till familjenämnden
Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd revideras enligt följande:

3.2 Högsta godtagbara boendekostnad utifrån uppräknat belopp år 2019. 

1-2 vuxna                            5 610 kr
1-2 vuxna, 1 barn                6 600 kr
1-2 vuxna, 2 barn                8 090 kr
1-2 vuxna, 3 barn                9 760 kr
1-2 vuxna, 4 barn              10 730 kr
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familjenämnden 2018-12-20

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3.5 Hushållsel
1 pers    430 kr
2 pers    625 kr
3 pers    740 kr
4 pers    855 kr
5 pers    905 kr
6 pers    965 kr
7 pers eller fler 1 025 kr

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-12-10
Uppgifter från AB Sjöbohem 2018-11-14, avseende årlig höjning efter hyresförhandlingar 
under perioden år 2017-2018.
Uppgifter avseende elpriser från Konsumenternas Energimarknadsbyrå från år 2018.
Arbetsutskottets beslutsförslag 2018-12-11 § 134

Beslutet skickas till
Berörda socialsekreterare
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familjenämnden 2018-12-20

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 184 Dnr 2018/13

Anmälan om kränkande behandling 2018

Familjenämndens beslut
Anmälningar om kränkande behandling till huvudman läggs till handlingarna.

Sammanfattning
För familjenämndens kännedom anmäles uppgifter om kränkande behandling avseende tiden 
november 2018.
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familjenämnden 2018-12-20

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 185 Dnr 2018/10

Diverse skrivelser 2018

Familjenämndens beslut
Diverse skrivelser, beslut och meddelande läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Dnr 2018/72
Kommunstyrelsen § 127/18 – Månadsuppföljning per 2018-10-31

Dnr 2018/72
Kommunstyrelsen § 124/18 – Uppföljning av familjenämndens ekonomi

Kommunfullmäktige § 121/18 - Val av revisorer i Stiftelsen Social samfond, Stiftelsen 
skolsamfond och Astrid och Ivar Nilssons minnesfond

Kommunfullmäktige § 126/18 – Ordning för ersättarnas tjänstgöring i kommunstyrelsen, 
nämnderna och övriga kommunala organ

Kommunfullmäktige § 129/18 – Avsägelse från uppdrag som ledamot i familjenämnden
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familjenämnden 2018-12-20

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 186 Dnr 2018/11

Delegationsbeslut 2018

Familjenämndens beslut
Delegationsbeslut och protokoll läggs till handlingarna.

Sammanfattning
För familjenämndens kännedom anmäles delegationsbeslut avseende tiden november 2018. 

-   Delegationsbeslut pedagogisk verksamhet

-   Delegationsbeslut socialtjänst

-   Delegationsbeslut kultur- och fritid

-   Ordförandebeslut

-   Beslut Myndighetsarbetsutskottet  2018-12-11
Arbetsutskottet 2018-12-11
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familjenämnden 2018-12-20

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 187 Dnr 2018/42

Information 2018

Familjenämndens beslut
 Richard Löfgren informerar om SKL:s rapport - öppna jämförelser
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familjenämnden 2018-12-20

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 188 Dnr 2018/233

Inspektion Kulturskolan - Arbetsmiljöverket dnr 2018/034911

Familjenämndens beslut
Beslutet från Arbetsmiljöverket läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Arbetsmiljöverket har 2018-08-22 gjort en inspektion av kulturskolan i Sjöbo kommun. Vid 
inspektionen framkom brister inom följande områden:

 Buller
 Rutin för ensamarbete
 Luftkvalitet
 Tillgänglighet
 Skyddsutrustning-städförråd
 Trafiksäkerhetspolicy

Sjöbo kommun skulle senast 2018-10-19 redovisa hur brister och krav enligt 
inspektionsmeddelandet har åtgärdats.

Familjenämnden beslutade 2018-10-19 § 146 att översända upprättat yttrande till 
Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket meddelar i beslut 2018-12-12 att Sjöbo kommun uppfyller de ställda 
kraven och därmed avslutas ärendet.

Beslutsunderlag
Beslut – Arbetsmiljöverket 2018-12-12 dnr 2018/034911
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