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Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
§ 47

Sammanställning av Öppna jämförelser 2016 – Vård och omsorg om
äldre (SN17/72)
Beslut
1. Socialnämnden noterar informationen.
2. Socialnämnden ger Socialkontoret i uppdrag att genomföra kvalitetsuppföljning av
mat och måltider på särskilda boenden och i hemtjänsten.
Sammanfattning
Varje år presenterar Socialstyrelsen i samarbete med Sveriges Kommuner och
Landsting en övergripande rapport om vården och omsorgen om äldre personer. I år
består undersökningen av 30 indikatorer som hämtats från olika källor, bl a
Socialstyrelsens brukarundersökning bland äldre samt databaser och register,
exempelvis Senior Alert och Palliativa registret. I ärendet redovisas resultaten för
äldreomsorgen i Ekerö kommun samt hur resultatet för respektive indikator förhåller
sig till resultatet i länets övriga kommuner och riket. Vidare görs en analys kring
resultaten med förslag till förbättringsåtgärder.
Beslutsunderlag
 §31 SN au Sammanställning av Öppna jämförelser 2016 – Vård och omsorg
om äldre
 Tjänsteutlåtande - Sammanställning av Öppna jämförelser 2016, Vård och
omsorg om äldre
 PM - Sammanställning av Öppna jämförelser 2016, Vård och omsorg om äldre
 Bilaga - Sammanställning av Öppna jämförelser 2016 för Ekerö kommun
Expedieras till
Socialkontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Page 4 of 22

Sammanträdesprotokoll
2017-05-10

Socialnämnden
§ 48

Revidering av plattformen för socialtjänstens stöd till anhöriga
(SN15/74)
Beslut
Socialnämnden fastställer förslag till revidering av plattformen för socialtjänstens
stöd till anhöriga.
Sammanfattning
I mars 2016 gavs socialkontoret i uppdrag att återkomma med förslag till
revideringar av Socialnämndens plattform för socialtjänstens stöd till anhöriga.
Socialkontoret har tillsammans med anhörigkonsulenten sett över innehållet och
utifrån det arbete som bedrivits sen plattformen fastställdes 2010 aktualiserat delar
av texten och tagit fram förslag till tillägg och förtydliganden. Gul text anger tillägg i
texten och överstruken text är sådant som föreslås tas bort. Socialnämnden föreslås
fastställa förslaget.
Beslutsunderlag
 §32 SN au Revidering av plattformen för socialtjänstens stöd till anhöriga
 Tjänsteutlåtande - Revidering av plattformen för socialtjänstens stöd till
anhöriga
 PM - Plattform för socialtjänstens stöd till anhöriga, gulmarkerat
Expedieras till
Adeocare AB
Attendo AB
Föreningen Lugnet
Frösunda Omsorg AB
Mälarö Omsorg AB
Mälaröarnas hemtjänst AB
Nytida AB
Produktionsområde Omsorg
Proffssystern AB
Socialkontoret
Sympati AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
§ 49

Verksamhetsredovisning per mars 2017, Socialnämnden (SN17/8)
Beslut
Socialnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per mars 2017 och överlämnar
den till Kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter vad gäller äldreomsorg, insatser
till personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Nämnden
ansvarar även för mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande
asylsökande barn. Driftbudget för 2017 är 511,8 mkr. Efter det första kvartalet 2017
redovisar Socialnämnden ett positivt utfall med ca 10,7 mkr. Det prognostiserade
resultatet för helåret är ca 3,5 mkr. Det positiva förväntade resultatet beror
framförallt på lägre volymutfall för heldygnsvård avseende social-psykiatri samt
bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning. Prognosen för
nyanlända och ensamkommande är förenad med betydande risk utgående från ett
flertal osäkerhetsfaktorer. Investeringsbudgetens 6 mkr förväntas nyttjas i sin helhet
under året. Aktiviteter pågår inom samtliga investeringsområden-/projekt.
Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande - Verksamhetsredovisning per mars 2017, Socialnämnden
 PM - Verksamhetsredovisning per mars, Socialnämnden
Expedieras till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
§ 50

Information om ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård (SN17/75)
Beslut
1. Socialnämnden noterar informationen.
2. Socialnämnden ger Socialkontoret i uppdrag att informera om implementeringen i
samband med att förslag till driftbudget för 2018-20 behandlas.
3. Socialnämnden överlämnar informationen till Kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Regeringen har överlämnat proposition 2016/17:106 om Lagen om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård till riksdagen. Förslaget är att nuvarande
Betalningsansvarslag som reglerar när kommunen blir ansvarig att betala slutenvård
för medicinskt färdigbehandlade personer upphävs och ersätts av Lagen om
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Propositionen kommer att
behandlas av riksdagen innan sommaren. Lagförslaget föreslås träda i kraft den 1
januari 2018. Den äldre Betalningsansvarslagen ska dock fortsätta att gälla för
patienter i psykiatrisk slutenvård fram till den 1 januari 2019 för att ge bättre
planeringsmöjligheter för kommuner och landsting. Lagförslaget kommer innebära
förändringar för kommunens ansvar gällande medicinskt färdigbehandlade personer
i slutenvård och sannolikt att innebära påverkan på hur den kommunala
socialtjänsten och tillgängliga insatser tar emot dessa personer.
Beslutsunderlag
 §27 SN au Information om ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård
 Tjänsteutlåtande - Information om ny lag om samverkan vid utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård
Expedieras till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
§ 51

Kommunaliserad hemsjukvård 2020 (SN17/69)
Beslut
1. Socialnämnden noterar informationen.
2. Socialnämnden överlämnar informationen till Kommunstyrelsen.
Sammanfattning
KSL:s styrelse och landstingsfullmäktige har beslutat att återuppta arbetet med
kommunalisering av hemsjukvården. Arbetet leds av den politiska ledningsgruppen
Vård i Samverkan (ViS). Syftet är att skapa en god, trygg och säker vård i hemmet för
den enskilde genom ökad helhetssyn och en samordnad vård och omsorg.
Målsättningen är att kommunaliseringen ska träda ikraft 1 april 2020.
En preliminär tidplan är framtagen vilken redovisas nedan.
* Utredning och beredning - 2017
* Förhandling KSL och SLL - höst 2017
* VIS (Politisk styrgrupp Vård i samverkan) rekommenderar HSN och KSL:s styrelse
– sent 2017
* Beredning i kommuner och landstinget - vår 2018
* Beslut från 27 parter senast 30 sep 2018 (KF/LF) alt 31 dec
* Förberedelser kommunerna och landsting - 2018, 2019
* Skatteväxling 2019/20
* Driftstart april 2020 (minst 14 månader efter beslut)
* Hösten 2020/21 första uppföljning
Arbetet på tjänstemannanivå är igångsatt med arbetsgrupper inom följande
områden;
* Ekonomi
* Vad är kommunal hemsjukvård
* Hjälpmedel och välfärdsteknik
* Rehabilitering
* Organisation av arbetet i kommunerna
* Digitalisering/ informationsförsörjning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
I ett nuläge är en kontaktperson tillsatt från respektive kommun. Kontaktperson från
Ekerö är medicinskt ansvarig sjuksköterska Annicka Pantzar som deltar i gruppen
hjälpmedel och välfärdsteknik.
Beslutsunderlag
 §28 SN au Kommunaliserad hemsjukvård 2020
 Tjänsteutlåtande - Kommunaliserad hemsjukvård 2020
Expedieras till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
§ 52

Motionssvar – Fria TBE vaccinationer för Ekerös medborgare
(SN17/43)
Beslut
Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsen att avslå motionen.
Yrkande
Desiré Björk (Ö) yrkar bifall till motionen.
Kjell Öhrström (M) yrkar enligt arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att Socialnämnden beslutar
att föreslå Kommunstyrelsen att avslå motionen.
Reservation
Desiré Björk (Ö) inkommer med en skriftlig reservation.
Sammanfattning
Desireé Björk (Ö), Bernt Richloow (Ö) och Robert Oberascher (Ö) har i en motion
föreslagit Kommunfullmäktige besluta att ”Ekerö kommun tillsammans med berörda
instanser aktivt verkar för att snarast kunna erbjuda Ekerös medborgare gratis
vaccinering med de tre initialdoserna mot TBE”. TBE är virussjukdom som smittar
via fästingbett. Cirka 200 personer per år drabbas av TBE. TBE yttrar sig som en
hjärninflammation med hög feber, svår huvudvärk och emellanåt kramper och
förlamningar. De flesta blir helt återställda men upp mot 30 procent får långdragna
eller till och med bestående besvär i form av uttalad trötthet, minnesstörningar och
liknande, och, i ovanliga fall, bestående förlamningar. Dödsfall kan förekomma men
är mycket sällsynta. Förskolebarn som smittas får i regel lindrigare symtom än vuxna.
Motionärerna föreslår att Ekerö kommun tillsammans med berörda instanser aktivt
ska verka för att snarast kunna erbjuda kommunens medborgare gratis vaccin med
de tre initialdoserna mot TBE. Vaccinet kan ges från 1 års ålder. De tre doserna för
TBE ska tas inom loppet av 1-2 år. Kostnad som på vaccinationsmottagningar och
husläkarmottagningar är ca 350 -450 kronor/dos. Ansvaret för hälso- och sjukvård
ligger på Stockholms läns landsting. De är upp till Stockholms läns landsting att
utreda om subventionerad TBE vaccination inom exempelvis delar av Stockholms län
ska genomföras. Noteras i sammanhanget att en sådan subvention för samtliga Ekerö
kommuns medborgare kan medföra en kostnad om ca 30 mkr. Med hänvisning till att
förebyggande hälso- och sjukvård i primärvård inte tillhör det kommunala uppdraget
föreslås att motionen avslås.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
Beslutsunderlag
 §29 SN au Motionssvar – Fria TBE vaccinationer för Ekerös medborgare
 Tjänsteutlåtande - Motionssvar Fria TBE vaccinationer för Ekerös medborgare
 Motion - Fria TBE-vaccinationer för Ekerös medborgare
Expedieras till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ekerö 2017- 05- 14

Reservation vid Socialnämndens sammanträde 10 maj i ärende Motionssvar – Fria TBE vaccinationer för Ekerös medborgare.
Att i sitt svar på Öpartiets motion om gratis vaccin för de tre initialdoserna mot TBE, nämna
en kostnad på 30mkr kan inte vara överensstämmande, då det troliga är att många invånare
redan tagit de tre första sprutorna.
Att också hänvisa till att det inte tillhör det kommunala uppdraget är för oss obegripligt. Då
det med all sannolikhet blir betydligt dyrare för samhället i stort och därmed dyrare i längden
att inte erbjuda gratis vaccin för de tre initialdoserna.
Åland som också är ett högriskområde och som kan jämföras med Ekerös invånare
storleksmässigt, har förstått vikten av att erbjuda sina medborgare gratis vaccin. Vilket lett till
ett beslut att ge samtliga medborgare gratis vaccin med motiveringen att kostnaden för gratis
vaccin är hälsoekonomiskt lönsamt, att om man undviker att en person hamnar i respirator
som en följ av hjärnhinneinflammation, så täcker det kostnaden för hela befolkningens
vaccinationsdoser.
Öpartiet föreslår därför att kommunen ska verka tillsammans med berörda instanser (SLL) för
att Ekerös kommunmedborgare, som befinner sig i ett högrisk område, ska erbjudas att få de
tre först sprutorna gratis.
Med hänvisning till ovanstående reserverar vi oss mot beslutet att avslå motionen

Desirée Björk
Öpartiet
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Socialnämnden
§ 53

Beviljat statsbidrag för ungdomsmottagningen (SN17/23)
Beslut
Socialnämnden noterar informationen.
Sammanfattning
I Överenskommelsen för Psykisk hälsa 2017 har Stockholms läns landsting tilldelats
statsbidrag för satsningar på ungdomsmottagningar i länet. Föregående år tilldelades
respektive ungdomsmottagning medel utgående från befolkningsantal. För 2017 sker
fördelningen av medel centralt till landstinget varpå respektive mottagning och dess
huvudmän får ansöka om medel utgående från den satsning de vill genomföra. Ekerö
kommun har tillsammans med BB Stockholm Family ansökt och beviljats medel för
att täcka vikariekostnader när barnmorskan är på utbildning samt för att göra en
tillfällig satsning med en utökning av kuratorsresurser motsvarande en heltidstjänst.
Syftet är att dels öka tillgängligheten för Ekerös ungdomar generellt, jobba
uppsökande för ensamkommande ungdomar bl a på HVB och stödboenden samt
stärka kommunens direkta insatser för en främja psykisk hälsa bland barn och unga.
För detta utvecklingsområde Ungdomsmottagningen beviljats 611 630 kr, varav
485 000 kr avser utökning av kurator. Medlen kan användas för både 2017 och 2018.
Socialkontoret kommer nu att påbörja rekrytering av tjänsten.
Beslutsunderlag
 §30 SN au Beviljat statsbidrag för ungdomsmottagningen
 Tjänsteutlåtande - Beviljat statsbidrag för ungdomsmottagningen
Expedieras till
Socialkontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
§ 54

Remiss - Riktlinjer för hästar i planeringen, Ekerö kommun
(SN17/57)
Beslut
Socialnämnden beslutar att inte inge yttrande.
Sammanfattning
Stadsarkitektkontoret har på uppdrag att Kommunstyrelsen utarbetat riktlinjer för
hästar i planeringen. Syftet är att tydliggöra kriterierna för bedömning i ärenden som
rör hästar och hästnäringen. I arbetet har även möjligheterna till en längre
sammanhängande ridled i kommunen behandlats. Samtliga nämnder, så även
Socialnämnden, har tillställts ärendet på remiss. Synpunkter på förslaget ska vara
Kommunstyrelsen tillhanda senast 19 april. Socialnämnden har i avvaktan på
Socialnämndens sammanträde medgivits förlängd svarstid till den 16 maj.
Socialkontoret föreslår Socialnämnden att inte inge yttrande i ärendet.
Beslutsunderlag
 §33 SN au Remiss - Riktlinjer för hästar i planeringen, Ekerö kommun
 Tjänsteutlåtande - Remiss Riktlinjer för hästar i planeringen, Ekerö kommun
 Riktlinjer för hästar i planeringen, Ekerö kommun
 Hästarnas övärld - samråd
Expedieras till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
§ 55

Remiss - Detaljplan för Nibbla koloniträdgårdsområde (del av EkeröNibbla 1:1) (SN17/47)
Beslut
Socialnämnden beslutar att inte inge yttrande.
Sammanfattning
Stadsarkitektkontoret har på uppdrag att Kommunstyrelsen utarbetat en detaljplan
för Nibbla koloniområde, beläget vid Ekerö södra strand, väster om Ekerö
sommarstad. Planområdet omfattar del av fastigheten Ekerö-Nibbla 1:1. Uppdraget
utförs som ett tillägg till gällande detaljplan i syfte att utöka byggrätten något för att
anpassa detaljplanen till tillbyggnader och uthus, samt reglera antalet fastigheter
inom området. Syftet är även att förtydliga att området inte får styckas till flera
fastigheter. Likaså införs vissa utformningsbestämmelser. Samtliga nämnder, så även
Socialnämnden, har tillställts ärendet på remiss. Syn-punkter på förslaget ska vara
stadsarkitektkontoret tillhanda senast 24 mars. Socialnämnden har i avvaktan på
Socialnämndens sammanträde medgivits förlängd svarstid till den 16 maj.
Socialkontoret föreslår Socialnämnden att inge yttrande i ärendet.
Beslutsunderlag
 §34 SN au Remiss - Detaljplan för Nibbla koloniträdgårdsområde (del av
Ekerö-Nibbla 1:1)
 Tjänsteutlåtande - Detaljplan för Nibbla koloniträdgårdsområde (del av EkeröNibbla 1:1)
 Detaljplan för Nibbla koloniträdgårdsområde (del av Ekerö-Nibbla 1:1) samråd
 Planbeskrivning - Nibbla koloniträdgårdsområde
 Plankarta - Nibbla koloniträdgårdsområde
 Planbestämmelser - Nibbla koloniträdgårdsområde
Expedieras till
Stadsarkitektkontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 56

Remiss – Detaljplan för Sörgården (Kungsberga 1:34 m fl) på
Färingsö, Ekerö kommun (SN17/70)
Beslut
1. Socialnämnden fastställer yttrande 2017-04-04 avseende detaljplan för Sörgården
(Kungsberga 1:34) på Färingsö, Ekerö kommun.
2. Socialnämnden beslutar ge Socialnämndens ordförande i uppdrag att underteckna
yttrandet.
Sammanfattning
Stadsarkitektkontoret har fått i uppdrag att utarbeta en detaljplan för Sörgården för
del av fastigheten Kungsberga 1:34 i Kungsberga på Färingsö, Ekerö kommun. Syftet
med detaljplanen är bl a att möjliggöra att nya bostäder kan byggas inom området
och att dessa samt befintliga bostäder ska kunna anslutas till det kommunala VAnätet. Samtliga nämnder, så även Socialnämnden, har tillställts ärendet på remiss.
Synpunkter ska vara stadsarkitektkontoret tillhanda senast 24 april. Socialnämnden
har i avvaktan på Socialnämndens sammanträde medgivits förlängd svarstid till den
16 maj.
Beslutsunderlag
 §35 SN au Remiss – Detaljplan för Sörgården (Kungsberga 1:34 m fl) på
Färingsö, Ekerö kommun
 Tjänsteutlåtande - Remiss Detaljplan för Sörgården (Kungsberga 1:34 m fl) på
Färingsö
 Yttrande - Remiss Detaljplan för Sörgården (Kungsberga 1:34 m fl) på
Färingsö
 Remissbrev - Detaljplan för Sörgården (Kungsberga 1:34 m.fl.) på Färingsö
 Planbeskrivning - Detaljplan för Sörgården (Kungsberga 1:34 m fl) på Färingsö
 Plankarta - - Detaljplan för Sörgården (Kungsberga 1:34 m fl) på Färingsö
 Planbestämmelser - Detaljplan för Sörgården (Kungsberga 1:34 m fl) på
Färingsö
 Illustrationsplan - Detaljplan för Sörgården (Kungsberga 1:34 m fl) på
Färingsö
 Gestaltningsprogram - Detaljplan för Sörgården (Kungsberga 1:34 m fl) på
Färingsö
Expedieras till
Stadsarkitektkontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
§ 57

Månadsrapport: Valfrihet enligt LOV, information per mars 2017
(SN17/12)
Beslut
Socialnämnden noterar informationen.
Sammanfattning
Information om valfrihetssystem inom socialtjänsten per 2017-03-31.
Beslutsunderlag
 §36 SN au Månadsrapport: Valfrihet enligt LOV, information per mars 2017
 Valfrihet enligt LOV, information per mars 2017
Expedieras till
Socialkontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Page 17 of 22

Sammanträdesprotokoll
2017-05-10

Socialnämnden
§ 58

Val till Socialnämndens arbetsutskott och individutskott (SN17/5)
Beslut
1. Socialnämnden väljer Eva Qvarnström (KD) som ersättare i nämndens
arbetsutskott 2017-05-10 – 2017-12-31.
2. Socialnämnden väljer Eva Qvarnström (KD) som ersättare i nämndens
individutskott 2017-05-10 – 2017-12-31.
Sammanfattning
Socialnämndens arbetsutskott och individutskott har en vakant plats för ersättare
(KD).
Expedieras till
Förtroendemannaregistret
Socialkontoret, administrativa enheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2017-05-10

Socialnämnden
§ 59

Individutskottets ordförande informerar
Beslut
Socialnämnden noterar informationen.
Sammanfattning
Christina Blom Andersson (KD) informerar om individutskottets arbete.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Page 19 of 22

Sammanträdesprotokoll
2017-05-10

Socialnämnden
§ 60

Rapportering enligt 16 kap 6 f-h §§ SoL och 28 f-g §§ LSS – per sista
mars 2017 (SN17/13)
Beslut
1. Socialnämnden godkänner rapportering enligt 16 kap 6 f-h §§ SoL och 28 f-g §§
LSS av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS.
2. Socialnämnden överlämnar rapporten till Kommunfullmäktige samt kommunens
revisorer.
Sammanfattning
Nedan följer en sammanfattad rapport över gynnande beslut, enligt 4 kap 1 §
Socialtjänstlagen och 9 § Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade som
ej verkställts inom tre månader från beslut. Rapporten avser uppgifter per den sista
mars 2017 och gäller beslut som Socialnämnden ansvarar för. Socialnämnden har
tagit del av rapporteringen och har gjort bedömningen att inga vidare åtgärder
behöver vidtas med anledning av detta.
Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande - Rapportering enligt 16 kap 6 f-h §§ SoL och 28 f-g §§ LSS per sista mars 2017
 Bilaga - Ej verkställda beslut per sista mars 2017
Expedieras till
Kommunfullmäktige Kommunens revisorer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2017-05-10

Socialnämnden
§ 61

Redovisning av delegationsbeslut (SN17/4)
Beslut
Socialnämnden noterar informationen.
Beslutsunderlag
 Socialnämndens individsutskotts protokoll 2017-04-03 §§ 60-72
 Socialnämndens individutskotts protokoll 2017-04-24 §§ 73-87
Expedieras till
Kommunkansliet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2017-05-10

Socialnämnden
§ 62

Anmälningar för kännedom
Beslut
Socialnämnden noterar informationen.
Anmälningar
 SN16/106-8 Beslut från IVO gällande tillsyn av hem för vård eller boende
(HVB), barn och unga vid Stenhamra HVB i Ekerö
 Protokollsutdrag KS 2017-04-04 § 41 Riktlinjer för lokalbokningar i Ekerö
kommunhus samt socialkontorets lokaler
 SN16/79-16 Protokollsutdrag KF 2017-04-18 § 33
 SN17/5-1 Protokollsutdrag KF 2017-04-18 § 38 Valärenden 2017
 SN17/7-7 Protokollsutdrag KF 2017-04-18 § 22 Revisionsberättelse,
revisionsrapporter och ansvarsprövning
 SN17/7-8 Protokollsutdrag KF 2017-04-18 § 24 Årsredovisning 2016
 SN17/25-1 Protokollsutdrag KF 2017-04-18 § 24 Årsredovisning för
gemensamma familjerättsnämnden Solna, Sundbyberg och Ekerö
 SN17/25-2 Bilaga till KF 2017-04-18 § 24 - Tjänsteutlåtande
 SN17/25-3 Bilaga till KF 2017-04-18 § 24 - protokollsutdrag från
Familjerättsnämnden
 SN17/25-4 Bilaga till KF 2017-04-18 § 24 - Årsredovisning 2016
Familjerättsnämnden
 SN17/6-1 Resultatindikation per februari 2017, Socialnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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