KOMMUNSTYRELSEN

Kommunstyrelsen

PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum

Paragraf

6 maj 2020

§ 14

Diarienummer KS-2020/317.912

Granskning av kommunens arbete med ensamkommande
unga – svar på remiss från revisionen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den 20 mars, överlämnas till
Huddinge kommuns revisorer som remissvar avseende förstudien av kommunens
arbete med ensamkommande unga som fyllt eller ska fylla 18 år.
Sammanfattning
Den 5 februari 2020 inkom en revisionsskrivelse med bifogad förstudie till
kommunen rörande arbetet med ensamkommande unga som fyllt eller ska fylla 18 år
för yttrande. Förstudien visar att kommunen, inom de områden som berörts i
förstudien, följer gällande lagstiftning och regler. Det framgår också att kommunen
valt att inte ha särskilda arbetssätt och rutiner i arbetet med ensamkommande unga
utan tillämpar samma arbetssätt för ensamkommande som för andra barn och unga
vuxna.
Förstudien anser dock att kommunen brister i samverkan med
frivilligorganisationerna och att civilsamhällets kompetenser, erfarenheter och
ambitioner därmed inte tas tillvara i tillräcklig utsträckning. Revisionen
rekommenderar att samverkan och kommunikationen med civilsamhället utvecklas.
Förvaltningen vill framhålla att målgruppen som utgjort förstudiens
granskningsobjekt, ensamkommande unga mellan 17 och 20 år, är väldigt liten i
Huddinge idag och kommer att minska ytterligare. Att utforma specifika arbetssätt
och rutiner för denna grupp är inte rationellt.
Förvaltningen menar att det eftersträvansvärt att ha ett gott samarbete med
civilsamhället och anser att kommunen även har det. Därför är den bild som målas
upp i förstudien om bristande samverkan med frivilligorganisationerna inte helt
nyanserad. Det är också viktigt att påminna sig att det är den enskildes behov som ska
avgöra om en samverkan med en extern aktör bör inledas.
Överläggning
I ärendet yttrar sig Anders Lönroth (MP), Sara Heelge Vikmång (S), Britt Björneke
(V) och Daniel Dronjak (M).
Härefter förklaras överläggningen avslutad.
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Propositioner
Ordförande frågar om någon önskar avslå förvaltningens förslag, och finner härvid att
så ej är fallet. Således beslutar kommunstyrelsen i enlighet med förvaltningens
förslag till beslut.
Protokollsanteckningar
Anders Lönroth (MP) anmäler protokollsanteckning, se bilaga 14.1 till detta
protokoll.
Sara Heelge Vikmång (S), för Socialdemokraternas kommunstyrelsegrupp, anmäler
protokollsanteckning, se bilaga 14.2 till detta protokoll.
Britt Björneke (V) anmäler protokollsanteckning, se bilaga 14.3 till detta protokoll.
Beslutet delges
Huddinge kommuns revisorer

Huddinge kommun
Kommunstyrelsen
2019-05-06

Protokollsanteckning
Ärende 14: Granskning av kommunens arbete med ensamkommande unga svar på remiss från revisionen

Miljöpartiet har sedan dagen, för nästan 6 år sedan, då våra gymnasielärare larmade om
den ohållbara situationen försökt förmå den styrande koalitionen att agera i frågan om de
ensamkommande. Svaret har från första dagen varit att vi ska göra så lite som möjligt,
endast det som lagen kräver. Vi är bestörta över hanteringen och beklagar kommunens
agerande och hoppas att relationen till civilsamhällets organisationer, som behövt ta ett
oerhört stort ansvar för situationen, kan repareras så vi i framtiden kan möta kommande
situationer tillsammans.

KPMG har på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en förstudie av kommunens arbete
med ensamkommande unga som kom till kommunen 2015 och gått eller går i kommunens
skolor.
Granskningen föranleddes av en skrivelse till kommunrevisionen från fyra av civilsamhällets
aktörer i kommunen: Röda korset Huddinge, Rädda Barnen Huddinge, Svenska kyrkan
Huddinge och frivilliga familjehem Huddinge. Dessa organisationer har under lång tid arbetat
mot denna målgrupp och de såg att när ungdomar som sökt uppehållstillstånd enligt
gymnasielagen fyllde 18 år så upphörde allt stöd från kommunen. Trots att ungdomarna
sedan länge bott i kommunen och gick i kommunens skolor gjordes inga insatser för att
hjälpa ungdomarna att kunna fortsätta sina studier för att på så sätt kunna uppfylla
gymnasielagens krav på studieresultat. Regeringen gav samtidigt ett riktat ekonomiskt stöd
till landets kommuner för att de skulle kunna medverka till ett kvarboende så att ungdomarna
skulle kunna fortsätta sina studier på den utbildning de påbörjat.

Vi flera tillfällen inbjöd civilsamhällets organisationer politiker och tjänstemän till träffar för att
skapa en dialog kring hur man gemensamt skulle kunna stödja ungdomarna. Men
kommunen tog inte den utsträckta handen utan lämnade ungdomarna i hemlöshet trots att
man tagit emot stora ekonomiska stöd från staten.

Efter upprepade försök att få till stånd ett samarbete med kommunen på samma sätt som en
del andra kommuner, t.ex. Stockholm gjorde, började organisationerna ifrågasätta om
kommunens agerande var rimligt och man skrev då en inlaga till kommunrevisionen.

Organisationerna har under flera års tid fått arbeta helt ensamma med att få fram frivilliga
familjehem, tillfälliga boenden och mat för dagen. Detta samtidigt som kommunen mottog
statliga pengar för att göra detta arbete. Även en vädjan om att informera ungdomarna kring
de mycket komplicerade regelverken kring gymnasielagen avvisades utifrån att alla skulle
behandlas lika. Organisationerna har uttryckt misstanken att kommunen agerande utifrån att
att den politiska majoriteten inte stött den tillfälliga gymnasielagen.

Mot slutet av perioden, när ett drygt 40-tal huddingeungdomar till sist fått uppehållstillstånd
enligt gymnasielagen, pressades kommunen att betala hyresbidrag när de frivilliga
familjehemmen skrev hyreskontrakt. Man upplät så småningom även några boendelösningar
i boenden som tidigare stått tomma trots de hemlösa ungdomarna. Samtidigt har kommunen
mottagit stora summor från staten för att hjälpa ungdomarna med boende och försörjning
under den utdragna asylprocessen och efter det att de beviljats tillfälligt uppehållstillstånd.

Nu är de flesta i denna specifika grupp över 20 och kan söka CSN. I tjänsteutlåtandet skriver
förvaltningen att gruppen ensamkommande unga under 20 är väldigt liten idag vilket är sant.
Detta skulle motivera att några särskilda rutiner inte behövs. Man skriver även att bilden av
ett bristande samarbete med frivilligorganisationerna inte är helt nyanserad och att det är
den enskildes behov som ska avgöra om en samverkan med en extern aktör bör inledas.
Organisationernas bild är att samarbetet varit helt obefintligt och att det helt saknats en vilja
att samarbeta från kommunens sida.

När det gäller behovet av rutiner så bör situationen i dagsläget inte vara den enda
utgångspunkten. Så som världen ser ut idag och imorgon så kan vi nog vara tämligen säkra
på att stora flyktingströmmar kommer att fortsätta försöka ta sig till de länder där de kan
överleva. Att dagens situation är för evigt är nog därför bara en from förhoppning och även
ett märkligt argument mot behov av samverkan med civilsamhället. Istället borde man
kanske rannsaka det egna agerandet och fundera över om detta hade kunnat skötas på ett
bättre sätt och om man kan agera annorlunda i framtiden.

Revisionen riktar en rekommendation till kommunstyrelsen, GAN och Socialnämnden om att
utveckla kommunikationen och samverkan med civilsamhället och att man bör välkomna
insatser från frivilligorganisationer.
Förstudien framför ett antal punkter som borde bli föremål för en fördjupad granskning. Det
handlar inte om ifall kommunen brutit mot gällande lagstiftning utan om arbetssätt och rutiner
som tillämpas är tillräckliga, ändamålsenliga och effektiva. Detta utifrån att revisionen sett att
kommunen saknar arbetssätt, rutiner och uppföljning där det går att urskilja och analysera
kvalitet och resultat av kommunens insatser för ensamkommande unga. Därmed går det inte
att bedöma om insatserna varit tillräckliga, ändamålsenliga eller effektiva för denna grupp.
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Man konstaterar att det inte skett någon uppsökande verksamhet och trots att det formella
ansvaret vilade på migrationsverket så vistades ungdomarna i kommunen. Vidare
konstateras att denna grupp levt i en utsatt tillvaro som kan leda till otrygghet, missbruk och
våld. Enligt revisionen kan det då finnas skäl för ett mer aktivt arbete från kommunen sida.
Miljöpartiet välkomnar att revisionen går vidare från denna förstudie till en fördjupad studie.
Vi menar att det även i framtiden kommer att behövas goda rutiner och även ett ömsesidigt
förtroende för samverkan med civilsamhället i Huddinge.

Avslutningsvis vill vi vara tydliga med att vår kritik är riktad till den politiska ledning, inte vår
förvaltning. Förvaltningen arbetar utifrån de styrsignaler vi skickar i politiken, och signalerna i
det här fallet har varit väldigt tydliga.

Miljöpartiet de gröna

Anders Lönroth

Anders Abel
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PROTOKOLLSANTECKNING

Ärende 14: Granskning av kommunens arbete med
ensamkommande unga
KPMG fick i uppdrag av Huddinge kommuns förtroendevalda revisorer att
genomföra en förstudie kring kommunens arbete med ensamkommande unga.
Det framkommer i förstudien att kommunen inte haft som utgångspunkt att ha
särskilda arbetssätt och rutiner i arbetet med ensamkommande unga utan att i
huvudsak tillämpa samma arbetssätt som med övriga ungdomar. Förstudien visar
också att Huddinge inte haft en specifik uppföljning av ensamkommande
ungdomar och att det på grund av detta inte går att urskilja och analysera kvalitet
och resultat av kommunens insatser för dem.
Huddinge kommunen bör enligt förstudien utveckla sitt samarbete med
civilsamhället – detta ställer sig socialdemokraterna positiva till. Redan 2016
framförde Socialdemokraterna en motion som handlade om att vi ville öka
nyanländas möjligheter till att komma in i samhället genom att stärka kommunens
föreningsliv.
Huddinges föreningsliv och civilsamhälle gör dagligen stora insatser för vårt
gemensamma samhälle och invånare. Det är en kraft att ta tillvara på och värna
om. Vi är därför övertygade att kommunen generellt bör arbeta för ett närmare
samarbete med civilsamhället, oavsett som det rör insatser för äldre, unga,
nyanlända, eller insatser för exempelvis idrottande eller lärande. Ytterligare ett
exempel på att ett nära samarbete med civilsamhället är viktigt är när vi står mitt
i en rådande pandemi och allt fler kvinnor hör av sig till ideella kvinnojourer för
hjälp och stöd.
För Socialdemokraterna

Sara Heelge Vikmång

Huddinge kommun
Kommunstyrelsen
2020-05-06

Protokollsanteckning
Ärende 14: Granskning av kommunens arbete med
ensamkommande unga – svar på remiss från revisionen
Revisorerna har bett KPMG att granska hur Huddinge kommun arbetar
med ensamkommande som är 18 eller ska fylla 18. KPMG konstaterar att
kommunen behandlar dessa ungdomar på samma sätt som om de hade
varit svenska medborgare. Denna situation förvärrades eftersom
handläggningen fördröjdes på grund av hårt tryck. Detta gjorde att en stor
del av de berörda ungdomarna hann fylla 18 innan deras ärende
behandlades. Vänsterpartiet motionerade tillsammans med Miljöpartiet om
att lösa boendesituationen för ensamkommande ungdomar i Huddinge
kommun redan innan gymnasielagens införande.
Huddinge kommuns agerande är i linje med den politik som den borgerliga
minoritetskoalitionen fastslagit. Dock är det inte ett förfarande som går i
takt med verkligheten. Man har inte åtagit sig att exempelvis bistå med att
underlätta deras boendesituation. Förutsättningarna för ensamkommande
som är- eller ska fylla 18 år och jämnåriga svenskfödda ungdomar för att
ordna ett eget boende är inte jämlika. Vänsterpartiet har tidigare krävt, och
kräver fortfarande, att Huddinge kommun tar ett större socialt ansvar för
de ensamkommande ungdomar som befinner sig i kommunen.
KPMG föreslår bland annat att kommunen ska uppmuntra civilsamhället
att hjälpa till i arbetet med ensamkommande och att kommunen förbättrar
sin kommunikation med civilsamhället. Trots upprepade inbjudningar till
samtal med Huddinge frivilliga familjehem har merparten av de ansvariga
politikerna från den borgerliga minoritetskoalitionen uteblivit från de möten
de bjudits in till.

Nujin Alacabek

Britt Björneke
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Kommunstyrelsen

Granskning av kommunens arbete med ensamkommande unga
– svar på remiss från revisionen
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den 20 mars, överlämnas
till Huddinge kommuns revisorer som remissvar avseende förstudien av
kommunens arbete med ensamkommande unga som fyllt eller ska fylla 18 år.

Sammanfattning

Den 5 februari 2020 inkom en revisionsskrivelse med bifogad förstudie till
kommunen rörande arbetet med ensamkommande unga som fyllt eller ska fylla 18
år för yttrande. Förstudien visar att kommunen, inom de områden som berörts i
förstudien, följer gällande lagstiftning och regler. Det framgår också att
kommunen valt att inte ha särskilda arbetssätt och rutiner i arbetet med
ensamkommande unga utan tillämpar samma arbetssätt för ensamkommande som
för andra barn och unga vuxna.
Förstudien anser dock att kommunen brister i samverkan med
frivilligorganisationerna och att civilsamhällets kompetenser, erfarenheter och
ambitioner därmed inte tas tillvara i tillräcklig utsträckning. Revisionen
rekommenderar att samverkan och kommunikationen med civilsamhället
utvecklas.
Förvaltningen vill framhålla att målgruppen som utgjort förstudiens
granskningsobjekt, ensamkommande unga mellan 17 och 20 år, är väldigt liten i
Huddinge idag och kommer att minska ytterligare. Att utforma specifika arbetssätt
och rutiner för denna grupp är inte rationellt.
Förvaltningen menar att det eftersträvansvärt att ha ett gott samarbete med
civilsamhället och anser att kommunen även har det. Därför är den bild som målas
upp i förstudien om bristande samverkan med frivilligorganisationerna inte helt
nyanserad. Det är också viktigt att påminna sig att det är den enskildes behov som
ska avgöra om en samverkan med en extern aktör bör inledas.

HUDDINGE KOMMUN
Postadress
Huddinge kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
141 85 Huddinge

Besök
Kommunalvägen 28

Tfn vxl 08-535 300 00

huddinge@huddinge.se
www.huddinge.se
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Beskrivning av ärendet
Inledning

Den 5 februari 2020 inkom en revisionsskrivelse med bifogad förstudie till
kommunen. Bakgrunden är att KPMG, på uppdrag av kommunens revisorer, har
genomfört en förstudie av kommunens arbete med ensamkommande unga som
fyllt eller ska fylla 18 år. Revisionen beslutade att överlämna rapporten till
kommunstyrelsen, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden samt socialnämnden
för yttrande.

Förstudien i korthet

Utredningsarbetet har varit avgränsat till kommunens verksamhet för mottagande
och integrationsarbete omfattande ensamkommande ungdomar med och utan
uppehållstillstånd, som fyllt eller ska fylla 18 år. Det innebär att förstudien har
omfattat ensamkommande unga mellan 17 och 20 år.
Förstudien visar att kommunen, inom de områden som berörts i förstudien, följer
gällande lagstiftning och regler. Kommunen har valt att inte ha särskilda arbetssätt
och rutiner i arbetet med ensamkommande unga utan i enlighet med KL 2 Kap 3§
tillämpar samma arbetssätt för ensamkommande som används för övriga barn och
unga vuxna.
Förstudien redovisar ett antal skäl för riktade insatser för ensamkommande unga i
syfte att ge dem en god start i vuxenlivet. Ett sådant arbete torde även vara
gynnsamt för kommunen på kort som lång sikt såväl ekonomiskt som i arbetet
med social hållbarhet och trygghet.
Av revisorernas rapport framgår också att kommunen inte bedriver någon
uppsökande verksamhet för de ensamkommande asylsökande över 18 år som
återkommer till kommunen. Ansvaret för dessa ungdomar ligger på
Migrationsverket, men eftersom de trots allt vistas i kommunen och ofta har en
osäker och utsatt tillvaro, är revisionens bedömning att det skulle kunna finnas
fördelar om kommunen bedrev ett mer aktivt arbete.
I förstudien framförs att kommunen brister i samverkan med
frivilligorganisationerna med följden att civilsamhällets kompetens, erfarenhet
och ambition inte tagits tillvara. Samarbete som erbjudits kommunen i arbetet
med ensamkommande unga har enligt uppgift bemötts på ett ointresserat sätt.

Rekommendation

Det är revisionens uppfattning att kommunen bör välkomna insatser från
frivilligorganisationer och rekommenderar därför kommunstyrelsen, gymnasieoch arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden:


Utveckla samverkan med civilsamhället



Förbättra kommunikationen med civilsamhället
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Beredning av ärendet

Yttrandet avseende den av revisorerna initierade förstudien av kommunens arbete
med ensamkommande unga som fyllt eller ska fylla 18 år har tagits fram genom
en samberedning mellan kommunstyrelsens förvaltning, gymnasie- och
arbetsmarknadsförvaltningen och socialförvaltningen.

Fakta om ansvaret för ensamkommande barn och unga


Migrationsverket har det övergripande ansvaret för mottagande av
ensamkommande barn i Sverige. Kommunen ansvarar för det praktiska
mottagandet.



Den kommun där barnet ger sig till känna och ansöker om asyl kallas
ankomstkommun. I anslutning till att Migrationsverket tar emot barnets
asylansökan anvisas en kommun som får det långsiktiga ansvaret för barnet.
Den kommunen kallas anvisningskommun.



Socialtjänsten i anvisningskommunen utreder och tillgodoser barnets behov
av boende (placering) samt stöd och skydd inom ramen för socialtjänstlagen.



Grunden för det kommunala mottagandet av ensamkommande barn är den så
kallade normaliseringsprincipen. Den innebär att alla barn som vistas i
Sverige ska så långt som möjligt omfattas av samma sociala
omvårdnadssystem.



Asylsökande ensamkommande barn får en god man som företräder dem i en
förälders ställe. Asylsökande barn har rätt att gå i förskola och skola, men har
ingen skolplikt.



När ett barn fyller 18 år upphör den gode mannens förordnande. Den unge
betraktas nu som vuxen i asylprocessen, vilket medför att ansvaret för
mottagandet övergår till Migrationsverket, som erbjuder den unge boende på
en förläggning.



Om barnet får avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd kallas denne till
Migrationsverket för ett återvändandesamtal. Kommunens ansvar för boende
(placering) och andra insatser kvarstår tills beslutet om avvisning eller
utvisning har verkställts.

Huddinges arbete med ensamkommande unga
Antal

Antalet ensamkommande unga minskar kontinuerligt från topparna under åren
2015–2016. I mars 2020 fanns det 5 ungdomar, som är 18 år eller fyller under
året, på olika HVB-hem eller i stödboenden.
29 ensamkommande barn och unga är placerade i familjehem varav 19 stycken är
18 år eller fyller under året. Placeringen för 6 av dessa avslutas i juli 2020.
Tillströmningen av ensamkommande barn och unga till kommunen är för tillfället
mellan 8–10 stycken per år medan utströmningen av dessa från de kommunala
verksamheterna under de senaste åren varit betydligt fler. Gruppen har inte bara
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minskat avsevärt över tid utan kommer att fortsätta att göra det inom en
överskådlig framtid.

Arbetssätt

Kommunen har valt att inte ha särskilda arbetssätt och rutiner i arbetet med
ensamkommande unga utan tillämpar samma arbetssätt för ensamkommande som
för andra barn och unga vuxna i Huddinge.
Detta beror bland annat på att grunden för det kommunala mottagandet av
ensamkommande barn är den så kallade normaliseringsprincipen som innebär att
alla barn som vistas i Sverige ska så långt som möjligt omfattas av samma sociala
omvårdnadssystem.
Ett annat skäl är att gruppen ensamkommande unga är väldigt liten och dessutom
krymper. Det skulle vara föga rationellt, kanske inte ens möjligt, att ha särskilda
arbetssätt och rutiner för dessa. Dessutom finns det redan idag viss flexibilitet i
tillämpningen av socialtjänstens rutiner och arbetssätt då dessa är utformade för
att kunna ta hänsyn till olika individers varierande förutsättningar och behov.
Precis som framgår av förstudien bedriver inte kommunen någon uppsökande
verksamhet för de ensamkommande asylsökande över 18 år som återkommer till
kommunen då ansvaret för det vilar på Migrationsverket. Ett framgångsrikt socialt
arbete kännetecknas av klara roller och ett tydligt ansvar för de insatser en
utpekad målgrupp behöver. Detta innebär inte att socialtjänsten i kommunen
avstår från att agera om missförhållanden skulle komma till deras kännedom.
Gymnasiestuderande ungdomar i Huddinge 18–21 år med uppehållstillstånd som
saknar föräldrar som kan fullgöra sin försörjningsplikt har möjlighet att ansöka
om ekonomiskt bistånd till uppehälle och boende. Syftet är att stödja ungdomarna
att fullgöra sina gymnasiestudier på samma sätt som ungdomar vars föräldrar kan
försörja dem. Detta är i enlighet med gällande lagstiftning och regelverk vilket
också konstaterats i förstudien.

Samarbete med frivilligorganisationer

Som framgår av förstudien så utgör Huddinge kommuns samverkan kring
ensamkommande unga mest kontakter med andra myndigheter som
Migrationsverk och Skatteverk. Men det finns även kontakt med kyrka och
föreningsliv.
Av förstudiens intervjuer framgår också att det finns en indirekt samverkan med
frivilligorganisationerna då stödboenden och HVB-hem i flera fall samverkar med
organisationer som exempelvis ger läs- och läxhjälp på boendena.
I sammanhanget bör dock betonas att i all samverkan med
frivilligorganisationerna inom socialtjänstens område är det alltid den enskilde
och dennes behov som man genom en individuell bedömning av ska utgå ifrån.
Dessutom finns det sekretesslagstiftning att ta hänsyn till och som kan försvåra
samverkan med externa aktörer.
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Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen vill börja med att slå fast att den målgrupp som utgjort förstudiens
granskningsobjekt, ensamkommande unga mellan 17 och 20 år, är väldigt liten i
Huddinge redan idag och kommer med stor sannolikhet att minska ytterligare
kommande år. Att utforma specifika arbetssätt och rutiner för en väldigt liten
målgrupp är inte ett rationellt agerande i en tid där kommunen till följd av
avstannande ekonomisk tillväxt och demografiska förändringar har en stram
budget att hålla.
Grunden för det kommunala mottagandet av ensamkommande ska också utgå från
normaliseringsprincipen dvs. att alla barn och unga som vistas i Sverige så långt
som möjligt ska omfattas av samma sociala omvårdnadssystem.
Rörande den explicita rekommendation revisionen ger kommunen att utveckla
samverkan och förbättra kommunikationen med civilsamhället kan följande
framföras.
Förvaltningen finner det eftersträvansvärt att ha ett gott samarbete med
civilsamhället och anser att kommunen även har det. Tidigare när målgruppen
ensamkommande barn och unga var större fanns det en aktiv samverkan med
föreningslivet och svenska kyrkan. Syftet med samverkan var att minska
segregation och skapa goda förutsättningar för en god integration i det svenska
samhället. Denna samverkan gäller även idag men utgår då från individnivå med
den enskilde individens behov i centrum.
Därför är den bild som målas upp i förstudien om bristande samverkan med
frivilligorganisationerna inte helt nyanserad. Och det är svårt för Huddinge
kommun att förhålla sig till ett generellt antagande om en bristande samverkan då
det ingenstans i förstudien nämns när, på vilket sätt och med vilka samverkan har
fallerat eller kunnat utvecklas, utöver att ansvarsfördelningen inom kommunen
upplevs av vissa frivilligorganisationer som oklar och inte tydligt kommunicerad.
Det är också viktigt att i det sammanhanget påminna sig att det är den enskildes
behov som ska avgöra om en samverkan med en extern aktör bör inledas. Den
sekretesslagstiftning kommunen har att följa lägger också hinder i vägen för viss
samverkan.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Förslaget till beslut medför inga ekonomiska eller juridiska konsekvenser för
kommunen.
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