
Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2017-11-20 1 (18) 

 
Justerare      

      

      

      
 

 
Plats och tid 

Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-15.45 
 

Beslutande 

Ledamöter 

Ann-Gret Olsson (S) ordförande  

Daniel Bergman (S)   

Patrik Andersson (KOSA)    

Barbro Wallin (M)   

Marie Karlsson (L) §§ 90-91, 93-94, 96 
 

Tjänstgörande ersättare 

Anders Eriksson (MP) tjänstgörande för Jonas Wittink (MP)  

Johanna Hallin (C) tjänstgörande för Birgitta Floresjö (C)  

Margreth Göransdotter (S) tjänstgörande för Marie Karlsson (L) §§ 92, 95, 97-100 
 

Övriga närvarande 

Ersättare  

Margreth Göransdotter (S) §§ 90-91, 93-94, 96 

Sven-Inge Persson (S) 
 

Tjänstemän 

Malin Lindén Ohlsson, Förvaltningschef 

Yvonne Jacobsson Arons, Verksamhetschef Stöd och omsorg, §§ 90-91 

Torben Stenberg, Verksamhetschef Integration, §§ 90-91 

Anna Eklund, Verksamhetschef Vård och omsorg, §§ 90-91, 93-94, 96 

Erica Arvidsson, ekonom, §§ 93-94 

Karin Halvarsson, ekonom, §§ 93-94 
 

Justering 

Justerare 

Barbro Wallin (M) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 

Kommunkontoret Djurås 2017-11-24 kl. 11.00 §§ 90-100 
 

Underskrifter 

Sekreterare 

 

 ________________________________   

Margareta Marjeta  

 
Ordförande 

 

 ________________________________   

Ann-Gret Olsson (S)  

 
Justerare 

 

 ________________________________   

Barbro Wallin (M)   
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Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ Sammanträdesdatum 

Socialnämnden  2017-11-20 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 

§§ 90-100 2017-11-24 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 

Kommunkontoret Djurås 2017-12-18 
 

Underskrift 

 

 ________________________________  

Margareta Marjeta 
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 Dnr SN/2016:44/04 

SN § 90 

 

Socialnämndens budget 2017 – redovisning av åtgärder för en 
budget i balans 
 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Godkänna redovisningen av vidtagna åtgärder under 2017 för en budget 

i balans. 

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden gav förvaltningen i uppdrag 170522 § 44 att föreslå åtgärder 

för en budget i balans kopplat till ärendet ”Budgetuppföljningsprognos 

170430 Socialnämnden” som redovisades.  

 

Gagnefs kommuns delårsrapport per 2017-08-31 redovisades på 

kommunstyrelsen 171018 § 129. I rapporten redovisades utfall och 

prognoser från kommunstyrelsen och samtliga nämnder. I tilläggsbeslut 

gavs socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att 

inkomma till kommunstyrelsen med vidtagna åtgärder för att nå en budget i 

balans. 

 

Förvaltningen har sammanställt en redovisning av vilka åtgärder som 

vidtagits inom under 2017 för att minska underskottet och nå en budget i 

balans.  

 

Beslutsunderlag 

Redovisning, Socialförvaltningen, 171120, tre sidor 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Sn 170918 § 54  

Sn 170522 § 44 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 

Kommunstyrelsens förvaltning 
__________ 
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 Dnr SN/2017:21/00 

SN § 91 

 

Socialförvaltningens verksamhetsrapport 
 

Socialnämndens beslut 

1. Lägga Verksamhetsrapport Socialförvaltningen 2017-11-20 till 

handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Skriftlig rapport från socialchef och verksamhetscheferna för Stöd och 

omsorg, Vård och omsorg och Integration. 

 

Rapporten redovisar även fortlöpande ärendestatistik per månad från vuxen- 

och barn- och familjeenheten samt avvikelserapportering, klagomål och  

Lex Sarah-anmälningar inom samtliga verksamheter. 

 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsrapport, Socialförvaltningen, 171120, 17 sidor 
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SN § 92 

 

Socialnämndens ärendebalanslista 
 

Socialnämndens beslut 

1. Avföra uppräknade ärenden från ärendebalanslistan.   
 

Sammanfattning 

Förvaltningen har gått igenom socialnämndens ärendebalanslista. Nedan 

uppräknade uppdrag är slutförda och kan avslutas: 
 

Datum / § / dnr. Ärenderubrik 

Sn 171024 § 78  

Sn 160523 § 62  

Sn 160418 § 46 

Sn 160307 § 24 

SN/ 2016:45/00 

Socialförvaltningen - Organisationsförändring 

Sn 170522 § 46 

SN/2017:85/73 

 

Avlösning i hemmet/anhörigstöd – utredning av 

insatser  

 

Sn 171120 § 90 

(Ks 171018 § 128)  

Sn 170918 § 54  

Sn 170626 § 52 

Sn 170522 § 44 

SN/2016:44/04 

(KS/2016:63/04) 

Budgetuppföljningsprognos 2017-04-30 

Socialnämnden 

 

 

Beslutsunderlag 

Ärendebalanslista för socialnämnden, 171120, två sidor 

 

Protokollsutdrag 

Sn, sekreterare 
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 Dnr SN/2016:44/04 

SN § 93 

 

Budgetuppföljningsprognos 2017-10-31 Socialnämnden 
 

Socialnämndens beslut 

1. Lägga Budgetuppföljningsprognos 2017-10-31 Socialnämnden till 

handlingarna 

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämndens prognos visar på ett resultat som är 10,8 mnkr sämre än 

budget vilket är en försämring mot föregående prognos med 1,3 mnkr. Den 

största avvikelsen finns inom IFO Barn- & unga vård och insatser med 1,3 

mnkr.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, Ekonomiavdelningen, 171117, en sida 

Budgetuppföljningsprognos, Ekonomiavdelningen, 171031, tre sidor 

 

Protokollsutdrag 

Ekonomer, E.A. och K.H. 
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 SN/2017:59/04 

SN § 94 

 

Detaljbudget 2018 socialnämnden – överläggningsärende  
 

Socialnämndens beslut 

1. Lägga informationen om detaljbudget 2018 till handlingarna. 

2. Extra sammanträde för beslut i ärendet fastställs till den 11 december 

kl. 13.00  

 

Ärendebeskrivning 

Erica Arvidsson och Karin Halvarsson, ekonomiavdelningen, informerar om 

förutsättningarna för detaljbudget 2018. Socialnämndens budget för 2018 är 

oförändrad från budget 2017 med justering som motsvarar en uppräkning 

enligt index. Socialnämndens totala budget är 210 371 tkr för 2018. 

 

Socialnämndens beredning har gett förslag på  datum för ett extra 

sammanträde för socialnämnden att fatta beslut i ärendet.  

 

Protokollsutdrag 

Ekonomer E.A. K.H. 

Ekonomiavdelningen 

Förvaltningschef 
__________ 
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 Dnr SN/2017:131/13 

SN § 95 

 

Kommuntal för anvisning av nyanlända 2018 – Länsstyrelsens 
beslut 
 

Socialnämndens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Regeringen har den 5 oktober 2017 beslutat om länstal för anvisning av 

nyanlända under 2018 enligt bosättningslagen (2016:38). Regeringens 

beslut offentliggjordes genom förordning 2017:913. Mottagningsbehovet 

nationellt för bosättning genom anvisning är 15 200 (en sänkning från 2017 

års reviderade länstal om 23 600). Dalarnas län har genom beslutet tilldelats 

ett länstal om 388 anvisningar för bosättning vilket innebär en minskning 

om 228 anvisningar, cirka 37 %. 

 

Länsstyrelsen i Dalarna har tidigare skickat ut ett förslag på kommuntal i 

länets kommuner för 2018. Länsstyrelsen informerade att förslaget har 

grundats på den modell som används för uträkning av länstalen men att det 

eventuellt kunde justeras efter dialog med kommunerna eller genom 

enrådigt beslut av Länsstyrelsen.  

 

Socialnämnden behandlade ärendet 2017-10-24 med beslut att ställa sig 

bakom ett yttrande till Länsstyrelsen att i sitt beslut beakta den begränsande 

tillgången av lämpliga bostäder som finns att fördela till de som anvisas till 

Gagnefs kommun.  

 

Länsstyrelsens beslut 

Enligt Länsstyrelsens beslut ska Gagnefs kommun ta emot 26 anvisningar 

under 2018. 

 

Beslutsunderlag 

Beslut, Länsstyrelsen Dalarnas län, 17113, fyra sidor  

 

Tidigare beslut i ärendet 

Sn 171024 § 89 
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 Dnr SN/2017:171/02 

SN § 96 

 

Nattpatrullen – omorganisation  
 

Socialnämndens beslut 

1.  Erbjuda Gagnefs kommuns medborgare hemtjänst dygnet runt. 

2.     Bemanna hemtjänsten med undersköterskor/vårdbiträden dygnet runt. 

 

Ärendebeskrivning 

Syftet med omorganisationen är att ge våra medborgare rätt stöd och hjälp 

efter behov hela dygnet. Syftet är också att använda de resurser vi har på rätt 

sätt. Nattpatrullen utför insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och hälso- 

och sjukvårdslagen (HSL) under natten. (21:00-07:00) Nattpatrullen består 

av undersköterskor och sjuksköterskor. Varje natt arbetar en sjuksköterska 

och en undersköterska. Sjuksköterskan har ansvar för all hälso- och sjukvård 

upp till sjuksköterskenivå i ordinärt boende och i särskilt boende. Under 

natten utförs akut hälso- och sjukvård samt planerad hälso- och sjukvård där 

behov finns. Den största delen av nattpatrullens arbetsuppgifter består av 

omvårdnad enligt socialtjänstlagen exempelvis tillsyn, toalettbesök eller 

annat akut behov av hjälp som inträffar under natten i ordinärt boende. De 

flesta andra kommuner har inte en sjuksköterska i nattpatrullen då insatser 

enligt HSL i ordinärt boende knappt förekommer under natten. 

 

Som hemtjänst och nattpatrull är organiserade i dag kan de som beviljas 

hjälp på morgonen och kvällen inte lägga sig senare än ca 21:00 eller gå upp 

tidigast ca 07:30. Detta innebär att spannet mellan när man vill gå upp/gå 

och lägga sig i vissa fall kan bli väldigt stort.  

 

Personal i hemtjänst får också en hög arbetsbelastning mellan klockan 

07:30-10:00 samt klockan 19:00-22:00. Genom att sprida ut hjälpinsatserna 

under hela dygnet får hemtjänsten en jämnare arbetsbelastning och brukare, 

som är i behov av stöd, får en större valfrihet. Nattpatrullen kan, som det ser 

ut i dag, inte utföra läggningar på kvällen eller hjälpa personer upp på 

morgonen förutom i undantagsfall, då den eventuella hälso- och sjukvård 

som utförs måste prioriteras. 

 

För att ha möjlighet att ge våra medborgare rätt stöd på rätt tid föreslår vi att 

hemtjänst ska erbjudas dygnet runt och att nattpatrullen ska ingå som en del 

i hemtjänsten. HSL-insatser utförs utöver detta.   forts. 
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SN § 96 forts. 

Hemtjänsten bör därför bemannas av undersköterskor och/eller vårdbiträden 

under dygnets alla timmar. Sjuksköterska under natten utgår från Älvudden. 

Nuvarande undersköterskor i nattpatrull flyttas till hemtjänsten Västra och 

utgår från samma lokaler som övrig hemtjänst. Hemtjänsten organiseras på 

samma sätt oavsett tid på dygnet. Detta innebär bland annat att: 

- all tid över dygnet planeras i Lifecare planeringssystem 

- all hemtjänstpersonal ingår i samma schemasystem 

- en gemensam arbetsgrupp 

- gemensam enhetschef 

- schema läggs efter verksamhetens behov, dag/kväll/natt, börjar och slutar olika tider 

 

Finansiering 

Omorganisationen genomförs inom befintlig budget 2018. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, Socialförvaltningen, 171023, två sidor 

Utredning, Socialförvaltningen, 171101, fyra sidor 

Bilaga 1, Riskanalys, 171114, en sida 

 

Lagrum 

Socialtjänstlagen, HSL 

 

Protokollsutdrag 

Verksamhetschef Vård och omsorg 
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 Dnr SN/2015:1/00 

SN § 97 

 

Socialnämndens delegationsordning – förslag på revidering 
 

Socialnämndens beslut 

1. Anta socialnämndens delegationsordning med föreslagna revideringar. 

 

Ärendebeskrivning 

Myndighetsenheten har lämnat förslag på revideringar i socialnämndens 

delegationsordning gällande följande punkter:  

 

3.2  

Beslut om bistånd i form av hemtjänst 

- upp till 100 timmar per månad 

- 100-300 timmar upp till 3 månader 

Delegeras till: 

Biståndshandläggare 
 

- upp till 300 timmar per månad längre än 3 månader 

- över 300 timmar per månad  

Delegeras till: 

Utskott 
 

3.5 

Beslut om korttidsplats tas bort ur delegationsordningen 

(ersätts med beslut enligt 3.2, bistånd i form av hemtjänst)  

Ny delegation: Beslut om växelvård 

Delegeras till: 

Biståndshandläggare 

 

Fördjupad redogörelse av ärende 3.5 

Socialnämnden beslutade 171023 § 77 enligt förslag i ärendet "Korttids-

avdelning Rödklövern, Älvudden" att göra en omfördelning av 

korttidsplatser, växelvård och boendeplatser. Enligt beslut ska Rödklövern 

göras om till särskilt boende enligt socialtjänstlagen (SoL). Växelvård ska 

erbjudas på boenden som har rätt inriktning, exempelvis somatisk sjukdom 

eller demenssjukdom. Socialnämnden beslutade också att rehabilitering ska 

erbjudas i hemmiljö vid hemgång från slutenvården.   forts. 
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SN § 97 forts. 

Enligt utredningen föreslogs att insatsen korttidsvistelse (korttidsplats) tas 

bort. Insatsen ersätts huvudsakligen med vård och omsorg i hemmet genom 

hemtjänst, rehab och hemsjukvården och beslutas som en hemtjänstinsats. 

Växelvård har tidigare varit en insats under beslut om korttidsplats och 

behöver nu ingå som ett specificerat ärendeslag i delegationsordningen.

   

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 171116, två sidor 

Utdrag, Delegationsordning inom socialnämndens verksamhetsområde, 

sidorna 1, 24 och 25, föreslagna revideringar punkt 3.2 och 3.5, senast 

reviderad SN § 64 170918 

Protokollsutdrag, SN 171023 § 77    

 

Lagrum 

4 kap 1 § SoL 

 

Protokollsutdrag 

Socialförvaltningen + handling 

Kommunsekreterare + handling 

Kommunikationsavdelningen/intranet C.S 
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 Dnr SN/2017:165/75 

SN § 98 

 

Förslag till kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar 
avfallshantering; Gagnef, Leksand, Rättviks och Vansbro 
kommun 2018-2022 
 

Socialnämndens beslut 

1  Socialnämnden tillstyrker planförslaget gällande avfallsförebyggande 

och hållbar avfallshantering 2018-2022.  

 

Deltar ej i beslut 

Barbro Wallin (M) deltar ej i beslutet. 

 

Ärendebeskrivning 

Gagnefs, Leksands, Rättviks och Vansbro kommun har gemensamt tagit 

fram ett förslag till plan för ökad återanvändning och hållbar avfalls-

hantering. Det har gjorts i samverkan med övriga dalakommuner och bygger 

på en mall som är gemensam för alla Dalarnas kommuner. Planen avses 

gälla för åren 2018 till 2022. Planen är också samordnad med länsstyrelsens 

förslag till miljömålsprogram för samma tid. 

 

Avfallshanteringen har under den senaste 25 årsperioden gått från fokus på 

deponering och destruktion till resursutnyttjande och hållbar konsumtion. I 

samtliga kommuners avfallsplaner i Dalarna avses under den kommande 

perioden fokus läggas på att minska avfallsmängderna och öka resurs-

utnyttjandet.  

 

Förslaget har delgetts kommunerna som omfattas för kommunicering ut i 

den politiska organisationen. Förslaget finns även för delgivning till 

allmänheten i kommunens reception samt på Dala Vatten och Avfalls 

hemsida. Ett svar ska vara inne senast den 30 november 2017. 

 

Bedömning 

Planen beskriver ett förändrat fokus i avfallshanteringen framledes med 

ledorden resursutnyttjande och hållbar konsumtion. Planen tar ett viktigt 

avstamp för ett aktivt förbättringsarbete i kommunerna gällande konsumtion 

och avfall. Det är av vikt att kommunerna gör insatser till förbättringar inom 

sina egna verksamheter som kan beröra och vara märkbara för kommun-

medborgare i alla åldrar. Planen framhåller hur bemötande, nytta och 

enkelhet är av betydelse för att stimulera till att det gemensamma arbetet 

mot ett hållbart samhälle blir ett rent nöje.  forts.  
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SN § 98 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 171114, två sidor 

Följebrev, Dala Vatten och Avfall, 171012, en sida 

Utställningsversion, förslaget till plan för ökad återanvändning och hållbar 

avfallshantering för Gagnef, Leksand, Rättvik och Vansbro, 46 sidor 

 

Protokollsutdrag 

Dala Vatten och Avfall (info@dvaab.se) 
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 Dnr se rapportlista 

SN § 99 

 

Rapporter 
 

Socialnämndens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 

 

1. Delårsbokslut per 2017-08-31 och helårsprognos för Gagnefs kommun 
 

Ärendebeskrivning 

Gagnefs kommun lämnar en delårsrapport per 2017-08-31. I rapporten 

redovisas utfall och prognoser från kommunstyrelsen och samtliga nämnder. 

I tilläggsbeslut ges socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden i 

uppdrag att inkomma till kommunstyrelsen med vidtagna åtgärder för att nå 

en budget i balans. 

 

Underlag 

KS 171018 § 129 (KS/2017:52/04) 

Dnr SN/2016:148/04 

 

2. Begäran om utökad budget för socialnämnden 2017 och 2018 
 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden har föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

att utöka socialnämndens budget för 2017 med 2,4 miljoner kronor och att 

socialnämndens budget för 2018 utökas med 1,5 miljoner kronor 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige 

att avslå socialnämndens begäran avseende budget 2017 och 2018. I 

tilläggsbeslut ges socialnämnden i uppdrag att vidta åtgärder för att nå en 

budget i balans.  

 

Underlag 

KS 171018 § 128 (KS/2016:63/04) 

Dnr: SN/2016:44/04, SN/2017:59/04 

 

3. Samverkansbeslut avseende tillnyktringsverksamhet 
 

Ärendebeskrivning 

Ett förslag om avtal mellan länets kommuner och Landstinget Dalarna har 

tagits fram gällande tillnyktringsverksamhet.   forts. 
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SN § 99 forts. 

Region Dalarnas Direktion har behandlat ärendet och föreslår i sitt beslut att 

rekommendera kommuner och landsting att godkänna förslaget att starta och 

driva tillnyktringsplatser i Dalarna enligt de principer som utredningen 

föreslår samt att finansierings-modellen utvärderas kontinuerligt. Beslutet 

gäller under förutsättning att samtliga avtalspartner fattar likalydande beslut. 

Ärendet behandlas av kommunstyrelsen i Gagnefs kommun.  

 

Underlag 

Missiv, Region Dalarna, 171016 (RD 2015/181) 

Protokollsutdrag, Region Dalarna Direktionen, 170913 § 210, två sidor 

Förslag till samverkansbeslut inklusive budget och förslag till 

kostnadsfördelning, 170524, nio sidor 

Dnr: SN/2017:160/10 

 

4. Medarbetarenkät 2017 Gagnefs kommun – redovisning av 

uppföljningsarbete (PDCA) 
 

Ärendebeskrivning 

Svarsresultat från socialförvaltningen av Medarbetarenkät 2017 Gagnefs 

kommun redovisades på socialnämnden i maj 2017 (SN 170522 § 47). 

Resultaten har delgetts på förvaltningens alla interna arbetsplatsträffar och 

med senare uppföljning i form av en PDCA-mall av de områden som hade 

sämst resultat, (Plan, Do, Check, Act, PDCA). Behandlade förbättrings-

områden är friskvård, rekrytering och arbetsbelastning (upplevs ibland som 

ojämn) 

 

Underlag 

Sammanställning, PDCA för Medarbetarenkäten 2017, Socialförvaltningen, 

171120, 25 sidor kostnadsfördelning 

Dnr: SN/2017:84/02 
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SN § 100 

 

Anmälan av delegationsbeslut 
 

Socialnämndens beslut 

1. Godkänna redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i 

dagens protokoll. 

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till individ- och 

familjeomsorgsutskottet, ordförande och tjänstemän enligt antagen 

delegationsordning för socialnämndens verksamhetsområden. 

Delegationsbeslut ska fortlöpande redovisas till socialnämnden.  

Redovisningen innebär inte att socialnämnden får ompröva eller fastställa 

delegationsbesluten. Däremot står det socialnämnden fritt att återkalla 

lämnad delegering. 
 

Delegationsbeslut 

138-2017-5--151-2017-5, handläggare av bostadsanpassningsbidrag, Ansökan 

om bostadsanpassningsbidrag  

152-2017-5, Förvaltningschef, Utse ombud att föra socialnämndens talan i 

Kammarrätten  

153-2017-5—155-2017-05, handläggare av bostadsanpassningsbidrag, Ansökan  

om bostadsanpassningsbidrag 

156-2017-5, Verksamhetschef, Begäran att ta del av journalanteckningar,  

delavslag, (SN/Dnr:2017:173/00) 

157-2017-5, Socialnämndens ordförande, Beslut om hur vården ska ordnas och 

var den unge ska vistas (LVU) 

158-2017-5--134-2017-5, Socialnämndens ordförande, Beslut om hur vården ska  

ordnas och var den unge ska vistas (LVU) 

159-2017-5, Ifou § 109, Ansökan om tillfällig utökning av personlig assistans 

160-2017-5, Ifou § 110, Ansökan om bistånd i form av hemtjänst 

161-2017-5, Ifou § 111, Omprövning av vård enligt LVU 

162-2017-5, Ifou § 112, Bistånd till barn och ungdom i form av vård i visst familjehem 

163-2017-5, Ifou § 113, Bistånd i form av fortsatt vård/placering efter 18 års ålder 

164-2017-5—166-2017-5, Ifou §§ 114-116, Övervägande om vård utom hemmet  

fortfarande behövs 

167-2017-5, Ifou § 117, Ansökan om bostadsanpassningsbidrag, (SN/Dnr 2017:44/73) 

       forts. 
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168-2017-5, Ifou § 119, Yttrande till Förvaltningsrätten i Falun – Mål nr 

4478-17, (SN/Dnr 2017:129/73) 

169-2017-5, Ifou § 120, Övervägande om vård utom hemmet fortfarande 

behövs      

Individ- och familjeomsorgen (IFO) 

Kronologiskt utdrag ur Procapita (förvaras i socialkontorets arkiv) 

Delegationsbeslut (barn- och familjeenheten och vuxenenheten) 171023-171119 

Delegationsbeslut (myndighetsenheten) 171023-171119 

Delegationsbeslut enligt LSS och SoL (LSS-/psykiatriverksamheten) 171023-171119 
 

Beslutsunderlag 

Lista, Redovisning av delegationsbeslut Socialnämnden 171120,  

138-2017-5--169-2017-5, fem sidor 

Tjänsteutlåtande, Socialförvaltningen, 171120, en sida 

 


