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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2020-04-28

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§42 Val av justerare
§43 Fastställande av dagordning
§44 Verksamheten informerar
§45 Patientsäkerhetsberättelser
§46 Upphandling av utförandet av personlig assistans

§47 Remissvar på motion (S) Kompetensförsörjning och utveckling för kommunalt 
anställda sjuksköterskor

§48 Rekvirera statsbidrag i syfte att höja habiliteringsersättning
§49 Uppdrag (V), åtgärder för att minska kvinnors sjukfrånvaro inom socialförvaltningen
§50 Pausa avtals- och uppdragsuppföljningar under våren 2020
§51 Anmälningar för kännedom
§52 Redovisning av delegationsbeslut
§53 Provtagning av personal för Covid-19
§54 Redogörelse LSS
§55 Förändringar inom socialförvaltningens verksamhet
§56 Hemtjänst - Tillfälligt bidrag för att få dagligvaror hemsända
§57 Förbereda för ökat psykosolcialt stöd i Vallentuna efter coronan
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2020-04-28

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 42
Val av justerare

Beslut
Socialnämnden utser Ing-Marie Elfström (S) att justera protokollet jämte ordförande. 
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2020-04-28

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 43
Fastställande av dagordning

Beslut
Dagordningen fastställs med följande tillägg:

 Förändringar inom socialförvaltningens verksamhet (SN 2020.061) 
 Gunnar Bergström (V) väcker ärende Redogörelse LSS 
 Gunnar Bergström (V) väcker ärende Hemtjänst - Tillfälligt bidrag för att få dagligvaror 

hemsända 
 Ing-Marie Elfström (S)  väcker ärende Förbereda för ökat psykosolcialt stöd i Vallentuna efter 

coronan
I övrigt i enlighet med utskick. 
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2020-04-28

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 44
Verksamheten informerar

Ärendebeskrivning
Verksamheten informerar om följande:

  Corona - läget och de åtgärder som vidtagits. 
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2020-04-28

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 45
Patientsäkerhetsberättelser (SN 2020.023)

Beslut
Socialnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Enligt Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren senast den 1 mars varje år 
upprätta en Patientsäkerhetsberättelse. I dokumentet ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet 
har bedrivits föregående år och vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska informerar om upprättade patientsäkerhetsberättelser från 
socialförvaltningens egen regi, Nytidas LSS verksamheter, Vårdbo, Augustendal och 
Stångberga.

Beslutsunderlag
 §35 SN AU Patientsäkerhetsberättelser
 Patientsäkerhetsberättelse 2019 VårdBo
 Patientsäkerhetsberättelse egen regi 2019
 Tjänsteskrivelse, 2020-04-06, Patientsäkerhetsberättelser 2019
 Patientsäkerhetsberättelse 2019 Nytida Vallbostrand industri och hantverk
 Patientsäkerhetsberättelse 2019 Nytida Serviceboende och gruppboende
 Patientsäkerhetsberättelse 2019 Augustendal
 Kvalitets- och pateintsäkerhetsberättelse 2019 Stångberga Bräcke diakoni
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2020-04-28

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 46
Upphandling av utförandet av personlig assistans (SN 2020.077)

Beslut
Socialnämnden godkänner förslaget om att genomföra en upphandling av utförandet av 
personlig assistans.
Reservationer
Ing-Marie Elfström och Ulf  Lundström båda (S) och Gunnar Bergström  (V) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för Ing-Marie Elfströms (S) yrkande

Ärendebeskrivning
Ett kommunövergripande och återkommande mål för Vallentuna kommun är att ha en god 
ekonomisk hushållning. För Socialnämndens verksamhet innebär att bland annat ständigt 
arbeta med att utvärdera om resurserna används på rätt sätt för att skapa största möjliga 
kundnytta. Ett ytterligare förvaltningsmål är att i strävan efter att öka kreativitet, kvalitet och 
effektivitet och, där så är möjligt och lämpligt, konkurrensutsätta verksamheter enligt lag 
(2016:1 145) om offentlig upphandling (LOU) eller lag (2008:962) om valfrihetsystem 
(LOV).

I de förbättringsaktiviteter som socialförvaltningen genomför för att nå nämndens mål har det 
uppmärksammats att en upphandling enligt LOU av utförarande av insats personlig assistans 
enligt LSS skulle innebära ekonomiska effektiviseringar och ökad kvalitet för kund.

Yrkanden
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ing-Marie Elfström (S) yrkar på avslag med bifall från Ulf Lundström (S) samt Gunnar 
Bergström (V). 
 
Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), konstaterar att det finns två yrkanden.
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), ställer sitt eget och Ing-Marie Elström (S) yrkanden mot 
varandra. Ordförande finner att socialnämnden beslutar enligt Torbjörn Einarsson (C) 
yrkande.
 

Beslutsunderlag
 §36 SN AU Upphandling av utförandet av personlig assistans
 Redovisning förslag om upphandling av utförandet av personlig assistans i kommunal 

regi
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2020-04-28

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 Tjänsteskrivelse - upphandling av utförandet av personlig assistans
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2020-04-28

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 47
Remissvar på motion (S) Kompetensförsörjning och utveckling för 
kommunalt anställda sjuksköterskor (SN 2019.246)

Beslut
Socialnämnden godkänner föreslaget remissvar och överlämnar det till kommunfullmäktige.
 
Reservationer
Ing-Marie Elfström och Ulf Lundström båda (S) samt Gunnar Bergström (V) reserverar sig 
mot beslutet till förmånen för Ing-Marie Elfströms (S) yrkande. 
 

Ärendebeskrivning
Motionärerna beskriver att den kommunala hälso- och sjukvårdsorganisationen ställs infor 
högre och krav på kompetens och utbildning i takt med att vår befolkning åldras så ställs vi 
även infor utmaningar då sjuksköterskor med rätt kompetens inte finns att tillgå i samma 
utsträckning.

Motionärerna anser idag att många sjuksköterskor väljer att inte vidareutbilda sig då detta 
innebär att det måste göras utanför ordinarie arbetstid, eller sjuksköterskor måste ta 
tjänstledigt utan lön för att utbilda sig.

Motionärerna yrkar på att Vallentuna kommun verkar för ett införande av denna möjlighet. 
De kommunalt anställda sjuksköterskorna ska tillåtas genomföra specialistutbildning inom sitt 
yrkesområde enligt Vårdförbundets AST-modell.

Akademisk specialisttjänstgöring (AST)
Modellen innebär att en legitimerad sjuksköterska har möjlighet att söka 
utbildningsanställning med full lön och villkor enligt kollektivavtal. Villkoren för AST kan 
variera men följande villkor är lika för alla utbildningsanställningar enligt AST.

Yrkanden
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ing-Marie Elfström (S) yrkar bifall till motionen i enlighet med inlämnat yttrande, bilaga 1, 
med bifall från Ulf Lundström (S) och Gunnar Bergström (V).
Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), konstaterar att det finns två yrkanden.
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), ställer sitt eget och Ing-Marie Elström (S) yrkanden mot 
varandra. Ordförande finner att socialnämnden beslutar enligt Torbjörn Einarsson (C) 
yrkande.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2020-04-28

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
 §37 SN AU Remissvar på motion (S) Kompetensförsörjning och utveckling för 

kommunalt anställda sjuksköterskor
 Tjänsteskrivelse. 2020-03-03
 Remiss, Motion (S) om Kompetensförsörjning och utveckling för kommunalt 

anställda sjuksköterskor
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Socialnämndens arbetsutskott 2020 04 14.
Yrkande i ärende 6, remissvar gällande motion från socialdemokraterna om kompetensförsörjning.
Socialdemokraterna yrkar på bifall till motionen.
I remissvaret hänvisas till en budget som inte tillåter en satsning på AST, utbildning med inriktning på en
specialisering, till exempel inom äldrevård/ geriatrik. Positivt är att det i tjänsteskrivelsen står att det är viktigt
med en långsiktighet vad gäller kompetensförsörjning samt att kompetenshöjning hos sjuksköterskorna skulle
bidra till en ökad patientsäkerhet, ökad kunskapsspridning och att Vallentuna kommun blir en mer attraktiv
arbetsgivare.
Socialdemokraterna menar att det bör göras långtgående och över tid hållbara lösningar för att säkerställa
kompetensförsörjningen inom Vallentuna kommun. Vallentuna kommun kan genom en sådan här satsning bli
en attraktiv arbetsgivare och den anställde sjuksköterskan ska uppmuntras att vara kvar genom ett gott ledarskap
och en bra personalpolitik innebärande bra scheman, rimlig arbetstyngd och en lön som speglar tillgång och
efterfrågan inom yrket. Socialdemokraterna beklagar att det inte anses viktigt nog att satsa på sjuksköterskor
och personal inom vården, personal inom vård och omsorg behöver få kosta. Vi ser det särskilt nu när vi har en
Coronapandemi att personalen är det viktigaste vi har.
För socialdemokraterna Ing-Marie Elfström 2020 04 14

Skickat från min iPad

Bilaga 1
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2020-04-28

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 48
Rekvirera statsbidrag i syfte att höja habiliteringsersättning (SN 
2020.051)

Beslut
Socialnämnden beslutar att rekvirera statsbidrag i syfte att höja habiliteringsersättningen.

Ärendebeskrivning
Socialstyrelsen ska under år 2020 fördela medel till kommuner i statsbidrag för
habiliteringsersättning. Statsbidraget får bland annat användas av kommunerna i syfte att 
införa eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS. 
Vallentuna kommun betalar för närvarande 6 kronor per timme i ersättning till personer som 
deltar i daglig verksamhet enligt LSS. Under år 2019 höjdes habiliteringsersättning med hjälp 
av statsbidrag, då till en summa av totalt 14 kronor per timme.

Enligt 2020 års fördelningscykel har kommunen möjlighet att ifrån Socialstyrelsen rekvirera 
916 352 kronor och ytterligare medel som inte rekvireras av andra kommuner. 
Socialförvaltningen saknar ekonomiska förutsättningar för att höja ersättningen men kan 
genom att rekvirera stimulansmedlet och ytterligare medel som inte rekvireras av andra 
kommuner, höja befintlig habiliteringsersättning och därmed ytterligare öka incitamenten för 
enskilde att till att delta i daglig verksamhet.

Yrkanden
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att socialnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §38 SN AU Rekvirera statsbidrag i syfte att höja habiliteringsersättning
 Tjänsteskrivelse - rekvirera statsbidrag i syfte att höja habiliteringsersättning
 statsbidrag-habiliteringsersattning-2020-anvisningar
 statsbidrag-habiliteringsersattning-2020-fordelningslista
 Statsbidrag för habiliteringsersättning år 2020
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2020-04-28

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 49
Uppdrag (V), åtgärder för att minska kvinnors sjukfrånvaro inom 
socialförvaltningen (SN 2020.054)

Beslut
Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att redovisa fördjupad statistik avseende sjukfrånvaro 
uppdelat på kön, ålder, yrkesgrupp, avdelning, arbetsplats med mera. Statistiken skall visa 
både lång- och korttidssjukskrivningar och ska utan att röja individuppgifter i möjligaste mån 
redovisas både procentuellt och i absoluta tal.

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har tagit fram siffror beträffande sjuktal. 

Yrkanden
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att socialnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §39 SN AU Uppdrag (V), åtgärder för att minska kvinnors sjukfrånvaro inom 

socialförvaltningen
 §31 SN AU Förslag (V) om åtgärder för att minska kvinnors sjukfrånvaro inom 

socialförvaltningen
 §15 SN Nytt ärende, Förslag om åtgärder för att minska kvinnors sjukfrånvaro inom 

socialförvaltningen
 Protokollsbilaga 1 Förslag V
 Sjuktal utföraravdelning
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2020-04-28

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 50
Pausa avtals- och uppdragsuppföljningar under våren 2020 (SN 2020.080)

Beslut
Socialnämnden beslutar att pausa avtals- och uppdragsuppföljningar under våren 2020 enligt 
beslutad uppföljningsplan.

Ärendebeskrivning
På grund av rådande omständigheter kring Covid -19 behöver de avtals-och 
uppdragsuppföljningar som skulle göras under vårtermin 2020 pausas.

Det gäller uppföljning av förbättringsåtgärder på särskilt boende (efter de avtalsuppföljningar 
som gjordes hösten 2019) samt avtalsuppföljning av hemtjänst (skulle göras våren 2020).

Socialförvaltningen återkommer med ny tidsplan under hösten.

Yrkanden
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till förvaltningens  förslag.
Beslutsgång
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att socialnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2020-04-03, Pausa avtals- och uppdragsuppföljningar under våren 

2020
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2020-04-28

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 51
Anmälningar för kännedom

Beslut
Socialnämnden noterar listan med anmälda skrivelser för perioden 23 mars till 16 april. 

Ärendebeskrivning
Varje nämndmöte tar socialnämnden del av en lista med anmälda skrivelser.

Beslutsunderlag
  Kommunstyrelsen, Rapport om risk för negativ avvikelse från socialnämndens 

driftsbudget
 SN 2020.017-5  Kommunstyrelsen, Verksamhetsberättelser 2019, samtliga nämnder
 SN 2020.021-5  Kommunstyrelsen, Månadsuppföljning Vallentuna kommun januari-

februari 2020
 SN 2019.034-15  Kommunstyrelsen, Internkontroll, helårsuppföljning 2019, samtliga 

nämnder
  Kommunstyrelsens arbetsutskott, Provtagning av personal
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2020-04-28

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 52
Redovisning av delegationsbeslut

Beslut
Socialnämnden noterar listan med anmälda protokoll och delegationsbeslut för perioden 23 
mars till 16 april. 

Ärendebeskrivning
Varje nämndmöte tar socialnämnden del av en lista med anmälda protokoll och 
delegationsbeslut. Nämnden har, med stöd av 6 kap. 33 § kommunallagen, rätten att föra över 
sin beslutanderätt i vissa frågor till politiker i nämnden alternativt till tjänstemän inom 
socialförvaltningen. Vilka beslut som nämnden har valt att delegera framgår av 
socialnämndens delegationsordning. Ett delegationsbeslut ska vara skriftligt och det ska 
återrapporteras till det nämndsammanträde som är närmast efter att beslutet fattades. Av 
beslutet ska det framgå vad som har beslutats, vem som har fattat beslutet, när det fattades och 
med stöd av vilken punkt i delegationsordningen. Ett anmält delegationsbeslut redovisas i 
nämndens kallelse och finns med i nämndens protokoll. Tiden för överklagan, tre veckor, 
börjar löpa från och med den dag som det justerade protokollet anslås på kommunens 
anslagstavla. Först därefter har beslutet vunnit laga kraft.

Beslutsunderlag
 SN 2020.091-1  Direktupphandling - Vård och omsorg. Barn- och ungdoms enheten. 

Ramlösa Social Utveckling
 SN 2020.013-4  Protokoll SN SU 2020-02-25 signed
 SN 2020.013-5  Protokoll SN SU 2020-03-05 signed
 SN 2020.013-6  Protokoll  SN SU 2020-03-31 signed
 SN 2020.049-2  Protokoll socialnämndens arbetsutskott 2020-03-17
 SN 2020.049-3  Protokoll  SNAU 2020-04-14 signed
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2020-04-28

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 53
Provtagning av personal för Covid-19 (SN 2020.102)

Beslut
Socialnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Verksamhetsansvariga inom särskilda boende i både privat och egen regi erbjuder 
själprovtagning för covid-19 för alla sina medarbetare med milda symptom. Provtagningen 
riktar sig till medarbetare som är sjukskrivna och hemma med milda symtom att de i vanliga 
fall skulle ha arbetat. Vid negativt provsvar för Covid-19 kan medarbetaren återvända till sin 
arbetsplats när de är symptomfria.
Socialförvaltning arbetar ständigt med att bevakar riktlinjer och rutiner från region Stockholm 
gällandes Covid-19. Information förmedlas vidare till verksamhetsansvariga inom särskilda 
boende och uppföljning med samtliga verksamhetsansvariga sker regelbundet. 
Verksamhetsansvariga i särskilda boende har sedan införande av regionens rutin för 
självprovtagning för covid-19 har erbjudit provtagning för medarbetare som uppfyller 
kriterierna.
Särskilda boende i Vallentuna kommun följer inriktningen från Smittskydd Stockholm rutiner 
vid kommunala verksamheter för hanteringen av covid-19 när det gäller provtagning av 
brukare/boende inom verksamheterna. Syftet med provtagning för Covid-19 är att identifiera 
smittan hos brukare/kund med symtom för att kunna sätta in de rekommenderade åtgärder och 
stoppa smittspridning. Detta görs efter medicinsk bedömning av den brukare/kund 
patientansvariga läkare. Särskilda boende i både privat och egen regi har arbetat ansvarsfullt 
att spåra, rapportera och provta brukare/kund med symtom sedan start av Covid- 19 spridning 
i samhället.
Vårdgivarguiden 2020-04-14.”Rutiner vid kommunala verksamheter för
hanteringen av covid-19” https://vardgivarguiden.se/utveckling/2019-ncov/information-till-
kommunal-verksamhet
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2020-04-28

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 54
Redogörelse LSS

Beslut
Socialnämnden beslutar att socialnämndens arbetsutskott ska bereda ärendet.

Ärendebeskrivning
Gunnar Bergström (V) väcker ärende Redogörelse LSS  
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2020-04-28

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 55
Förändringar inom socialförvaltningens verksamhet (SN 2020.061)

Beslut
Socialnämnden beslutar att
- Förlänga perioden för stängning av socialförvaltningens träffpunktverksamhet i centrala 
Vallentuna och Kårsta förlängningsperioden avser 2020-05-01 – 2020-07-31
- Förlänga perioden för stängning av socialförvaltningens biståndsbedömda dagverksamhet 
för äldre, vid Östanbo, förlängningsperioden avser 2020-05-01 – 2020-07-31.

Ärendebeskrivning
Med anledning av spridningen av Corona-virus i samhället görs förändringar inom 
socialförvaltningens verksamheter för att motverka ytterligare spridning,
 
Beslutet har föregåtts av en värdering av olika parametrar av socialförvaltningens 
krisledningsgrupp.
Exempel på avväganden som värderats är:
·       Bedömning av smittspridningsexponering inom verksamheten.
·       Inverkan på potentiella riskgrupper.
·       Indirekt påverkan för samhällets möjlighet att minimera smittspridning.
·       Konsekvenser för kunder.
·       Konsekvenser för personal inom verksamheten.
·       Möjlighet att använda frigjorda personalresurser, för andra väsentliga arbetsuppgifter.

Yrkanden

Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att socialnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Förlängning av stängning verksamhet.
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Socialnämnden 2020-04-28

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 56
Hemtjänst - Tillfälligt bidrag för att få dagligvaror hemsända

Beslut
Socialnämnden beslutar att avslå ärendet. 
Anteckning
Alliansen yrkar avslag då civilsamhället redan erbjuder tjänsten och då Socialförvaltningen 
ger biståndsbedömd hjälp till personer som av olika anledningar inte kan få hjälp av 
civilsamhället.
Reservationer
Gunnar Bergström (V) och Ing-Marie Elfström och Ulf Lundström, båda (S), reserverar sig 
mot beslutet till förmån för Gunnar Bergströms (V) yrkande. 
 

Ärendebeskrivning
Gunnar Bergström (V) väcker ärende Hemtjänst - Tillfälligt bidrag för att få dagligvaror 
hemsända 

Yrkanden
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar avslag på förslaget. 
Gunnar Bergström (V) yrkar bifall till förslaget med bifall från Ing-Marie Elfström och Ulf 
Lundström båda (S). 
Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), konstaterar att det finns två yrkanden.
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), ställer sitt eget och Gunnar Bergström (V) yrkanden mot 
varandra. Ordförande finner att socialnämnden beslutar enligt Torbjörn Einarsson (C) 
yrkande.
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 57
Förbereda för ökat psykosolcialt stöd i Vallentuna efter coronan

Beslut
Socialnämnden beslutar att socialnämndens arbetsutskott för beredning.

Ärendebeskrivning
Ing-Marie Elfström (S)  väcker ärende Förbereda för ökat psykosolcialt stöd i Vallentuna 
efter coronan
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