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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2020-11-17

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§117 Val av justerare
§118 Fastställande av dagordning
§119 Verksamheten informerar
§120 Månadsuppföljning januari- oktober 2020
§121 Uppräkning av hemtjänstpeng 2021
§122 Statistik sjukfrånvaro inom socialförvaltningen
§123 Remissvar, motion (V) om personal på träffpunkten
§124 Remiss, motion (S) om statsbidrag
§125 Anmälningar för kännedom
§126 Redovisning av delegationsbeslut
§127 Förändringar inom socialförvaltningens verksamhet
§128 Deltagande på distans socialutskottet
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2020-11-17

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 117
Val av justerare
Beslut
Socialnämnden utser Ing-Marie Elfström (S) att justera protokollet jämte ordförande. 
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2020-11-17

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 118
Fastställande av dagordning
Beslut
Dagordningen fastställs med följande tillägg:

 ärendena Förändringar inom socialförvaltningens verksamhet samt Deltagande på distans 
socialutskottet läggs till dagordningen.

 
 I övrigt i enlighet med utskick. 
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2020-11-17

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 119
Verksamheten informerar
Ärendebeskrivning
Verksamheten informerar om följande:

 Information om verksamheten från Verksamhetschef för hälso- och sjukvård 
och Verksamhetschef Hemtjänst 

 Budgetprocessen
 Information om Coronaläget
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2020-11-17

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 120
Månadsuppföljning januari- oktober 2020 (SN 2020.021)
Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten med påtalade redaktionella ändringar och 
överlämna den till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har upprättat en delårsrapport som innehåller budgetuppföljning samt en 
prognos för 2020. Resultaten analyseras och kommenteras.

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

Beslutsunderlag
 §92 SN AU Månadsuppföljning januari- oktober 2020
 Tjänsteskrivelse, 2020-10-29, Månadsuppföljning januari- oktober 2020
 Reviderad delarsrapport januari - augusti 2020 (Socialnämnden)
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2020-11-17

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 121
Uppräkning av hemtjänstpeng 2021 (SN 2020.030)
Beslut
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att nivån på hemtjänstpengen fr.o.m. 
1 januari 2021 är densamma som under 2020.
Reservationer
Ing-Marie Elfström (S), Ulf Lundström (S), Gunnar Bergström (V) och Marie Dycefield-Scott 
(SD) reserverar sig mot beslutet  till förmån för Ing-Marie Elfströms (S) yrkande. 

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen arbetar enligt LOV (Lag Om Valfrihetssystem) inom hemtjänsten. Från 
och med den 1 januari 2010 kan externa leverantörer ansöka om att bli godkända som utförare 
av biståndsbedömda hemtjänstinsatser avseende såväl service som omvårdnad. Både 
kommunala och externa utförare av hemtjänst ersätts med en peng per beviljad timme. 
Ersättningen skiljer sig något beroende på om det gäller service eller omvårdnad. För externa 
leverantörer utgår en momskompensation på ca 4 %, vilket förklarar skillnaden i 
ersättningsnivåer. Uppräkningen av hemtjänstpengen sker i enlighet med kommunplanen. 
Inför 2021 innehåller kommunplanen ingen uppräkning av ersättningsnivåer. Detta innebär att 
nivån på hemtjänstpengen fr.o.m. 1 januari 2021 är densamma som under 2020.

Yrkanden
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
Ing-Marie Elfström (S) yrkar, med bifall från Ulf Lundström (S), Gunnar Bergström (V) och 
Marie Dycefield-Scott (SD), att hemtjänstpengen ska skrivas upp enligt den årliga 
uppskrivningen utan att effektiviseringskrav föreligger enligt bilaga 1.
Beslutsgång
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) konstaterar att det finns två yrkanden. Ordförande ställer 
sitt eget yrkande mot Ing-Marie Elfströms (S) yrkande mot varandra och finner att 
socialnämnden beslutar enligt Torbjörn Einarssons (C) yrkande. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2020-10-27, Uppräkning av hemtjänstpeng 2021
 Ersättning hemtjänst LOV 2021
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Vallentuna 2020 11 17 

Socialnämnden  

Ärende  gälllande uppskrivning av hemtjänstpeng.  

Socialdemokraterna yrkar bifall till att höja hemtjänstpengen. 

Socialdemokraterna yrkar avslag till att ha ett medföljande effektiviseringskrav på femtio procent. 
Detta då socialdemokraterna anser att det i dagsläget inte är möjligt att spara inom hemtjänsten 
som redan är i ett utsatt läge med pandemi och brister i personalsituationen. Vi har inte heller sett 
någon konsekvensanalys i dagsläget vilket vi anser är oroande. Detta  då vi beslutsfattande 
politiker därmed inte kan se utfallet och riskerna / konsekvenserna av besparingarna.  

För socialdemokraterna i Vallentuna kommun 2020 11 17 

Ing-Marie Elfström  

BILAGA 1

Comfact Signature Referensnummer: 9551SE



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2020-11-17

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 122
Statistik sjukfrånvaro inom socialförvaltningen (SN 2020.054)
Beslut
Socialnämnden noterar informationen.

Reservationer
Ing-Marie Elfström och Ulf Lundström båda (S) och Gunnar Bergström (V) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för Gunnar Bergströms (V) yrkande. 

Ärendebeskrivning
Socialnämnden gav förvaltningen i uppdrag att ta fram fördjupad statistik gällande 
sjukfrånvaro. De två bifogade handlingar innehåller önskad information där det ena 
dokumentet är ett utdrag från Tertial 2 rapporten medan den andra är fördjupad statistik från 
kommunens HR-system.

Yrkanden
Gunnar Bergström (V) yrkar med bifall från Ing-Marie Elfström (S) att förvaltningen uppdras 
återkomma med förslag på åtgärder för att minska kvinnors sjukfrånvaro inom 
socialförvaltningen se bilaga 2. 
Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) konstaterar att det finns två yrkanden.
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), ställer sitt eget och Gunnar Bergströms (V) yrkanden 
mot varandra.
Ordförande finner att socialnämndens beslutar enligt Torbjörn Einarssons (C) yrkande.

Beslutsunderlag
 §93 SN AU Statistik sjukfrånvaro inom socialförvaltningen
 Tjänsteskrivelse, Återrapportering fördjupad statistik avseende sjukfrånvaro
 §49 SN Uppdrag (V), åtgärder för att minska kvinnors sjukfrånvaro inom

socialförvaltningen
 Hälsotal data från SF Tertial 2, 2020
 Hälsotal data från HR-system 2020
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Ärende gällande Statistik sjukfrånvaro inom socialförvaltningen (SN 
2020.054  

Vänsterpartiet begärde tidigare av socialförvaltningen redogörelse för 
sjukfrånvaron och med förslag att minska kvinnors sjukfrånvaro inom 
socialförvaltningen. 

I ärendet på nämnden idag (§6) finns en reodgörelse, men inga förslag på 
åtgärder. 

Vänsterpartiet yrkar på att förvaltningen uppdras återkomma med förslag 
på åtgärder för att minska kvinnors sjukfrånvaro inom socialförvaltningen. 

BILAGA  2

Comfact Signature Referensnummer: 9551SE



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2020-11-17

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 123
Remissvar, motion (V) om personal på träffpunkten (SN 2020.158)
Beslut
Socialnämnden beslutar att anta remissvaret och föreslå att kommunfullmäktige anser 
motionen besvarad.
Reservationer
Ing-Marie Elfström (S), Ulf Lundström (S), Gunnar Bergström (V reserverar sig mot 
beslutet  till förmån för Ing-Marie Elfströms (S) yrkande. 

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningens träffpunktsverksamhet övergår till fritidsnämndens regi. Vid flytt av 
verksamhet till fritidsnämnden kommer socialförvaltningen att säkerställa ett gott samarbete, 
dialog och informationsöverföring gällande såväl verksamheten som personal.

Socialförvaltningen har inte Träffpunkten öppen enbart med volontärer, det finns alltid minst 
en person på plats, oftast två. Verksamheten är inte beroende av volontärer förnatt bedriva 
verksamhet. Volontärerna är ett viktigt tillskott men eftersom det är frivilligt så kan dessa 
ibland utebli på grund av att de får förhinder. Om det fattas personal kan verksamheten ordna 
med ersättare. Tidigare kunde föreningar ha egna möten i lokalen både dagtid och kvällstid, 
men just nu tillåter verksamheten inte det på grund av Coronarestriktioner.

Yrkanden
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
Ing-Marie Elfström (S) yrkar bifall till motionen enligt bilaga 3. 
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 socialnämndens beslutar enligt Torbjörn Einarssons (C) yrkande.

Beslutsunderlag
 §94 SN AU Remissvar, motion (V) om personal på träffpunkten
 Remissvar,
 Remiss, motion om personal på träffpunkten
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Vallentuna 2020 11 17 

Socialnämnden

Ärende 7 gällande bemanning av Träffpunkter. 

Socialdemokraterna yrkar bifall vänsterpartiets motion om att bemanna Träffpunkter med fast 
personal i tillräcklig mängd. Att volontärer ska ses som en möjlighet till extra guldkantad 
versksamhet samt vara ett sätt att aktivera volontärer då volontärskap är ett förebyggande arbete i 
sig för folkhälsan.  

För socialdemokraterna i Vallentuna kommun 2020 11 17 

Ing-Marie Elfström  

Comfact Signature Referensnummer: 9551SE



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2020-11-17

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 124
Remiss, motion (S) om statsbidrag (SN 2020.160)
Beslut
Socialnämnden antar remissvaret som sitt eget och överlämnar det till kommunfullmäktige.
Reservationer
Ing-Marie Elfström (S), Ulf Lundström (S) och Gunnar Bergström (V) reserverar sig mot 
beslutet  till förmån för Ing-Marie Elfströms (S) yrkande. 

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningens ledningsgrupp beslutade efter förslag från styrgruppen äldreomsorg att 
använda pengarna från ”Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och 
omsorgen om personer med demenssjukdom” för inköp och installation av beröringsfria lås 
(sk. Smarta lås) på korallen, väsbygården och Magnolian samt kompetensutveckla ca 157 
personer från (HSO, säbo, korttids, dagverksamhet, biståndshandläggarna) i demenskunskap 
genom certifieringen ”Stjärnmärkt” samt demensutbildning för all kommunal 
hemtjänstpersonal.
Fokus har varit en kombination av kundens fokus, en bred satsning på ökad kvalitet i 
omsorgen om personer med demens, effektiviserat arbete samt kompetensutveckling.

Yrkanden
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
Ing-Marie Elfström (S) yrkar, med bifall från Gunnar Bergström (V), bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) konstaterar att det finns två yrkanden. Ordförande ställer 
sitt eget yrkande mot Ing-Marie Elfströms (S) yrkande mot varandra och finner att 
socialnämnden beslutar enligt Torbjörn Einarssons (C) yrkande. 

Beslutsunderlag
 §95 SN AU Remiss, motion (S) om statsbidrag
 Tjänsteskrivelse 2020.11.05 Svar på rmotion om statsbidrag
 Remiss, motion om statsbidrag
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2020-11-17

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 125
Anmälningar för kännedom
Beslut
Socialnämnden noterar listan med anmälda skrivelser till och med 6 november.

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

Beslutsunderlag
  Riksfärdtjänsten, statistik 3:a kvartalet 2020
  Kommunfullmäktige, Svar på motion (S) om ett kommunalt bostadsbidrag
  Kommunstyrelsen, Ansökan till Glokala Sverige
 SN 2020.150-5  Kommunstyrelsen, Antagande av överenskommelse: samverkan kring 

ungdomsmottagningar
 SN 2020.049-9  Protokoll 2020-11-03 signed
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2020-11-17

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 126
Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Socialnämnden noterar listan med anmälda protokoll och delegationsbeslut till och med den 
6 november.

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.
Anmälda beslut individärenden

 Lista delegationsbeslut FN-SoL
  Lista delegationsbeslut IFO
 Lista delegationsbeslut LSS
 Lista delegationsbeslut ÄO
 Lista delegationsbeslut Färdtjänst

Beslutsunderlag
 SN 2020.091-10  Delegationsbeslut enligt 10.1.5, Beslut om direktupphandling upp till 28 

% av tröskelvärdet - Köp av individplatser. Casa omsorg
 SN 2020.144-2  Delegationsbeslut enligt 10.1.21, Avtal om återbetalning av statsbidrag - 

Olir AB
 SN 2020.144-3  Delegationsbeslut enligt 10.1.21, Avtal om återbetalning av statsbidrag - 

Solskens omsorg AB
 SN 2020.091-11  Delegationsbeslut enligt 10.1.21, Individavtal gällande jourplacering i 

konsulentstödda familjehem, LivUng AB
 SN 2020.091-9  Delegationsbeslut enligt 10.1.21, Individavtal gällande jourplacering i 

konsulentstödda familjehem, Casa Omsorg AB
 SN 2020.091-8  Delegationsbeslut enligt 10.1.21, Avtal, öppenvård. Gryning Vård AB
 SN 2020.091-7  Delegationsbeslut enligt 10.1.21, Individavtal gällande jourplacering i 

konsulentstödda familjehem, Svenska Familjehem AB
 SN 2020.061-8  Delegationsbeslut enligt 1.1.1, Förlängning av stängning inom 

socialförvaltningens verksamhet
 SN 2020.224-1  Avtal avseende kostnadsfördelning vid placering på särskilt boende, 

Aleris Psykiatri AB
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2020-11-17

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 SN 2020.149-2  Delegationsbeslut enligt 10.1.21, Avtal om handledning för 
personalgrupp Öppenvården vuxen - beroende/socialpsykiatri

 SN 2020.224-14  Delegationsbeslut enligt 10.1.8, Avropsavtal - individuellt avtal gällande 
bostad med särskild service för vuxna enligt LSS, Patia LSS AB

 SN 2020.013-16  Protokoll 2020-11-02 signed
 SN 2020.013-15  Protokoll 2020-10-27 signed
 SN 2020.013-14  Protokoll 2020-09-15 signed
 SN 2020.013-13  Protokoll SN SU 2020-08-18 signed
 SN 2020.013-12  Fysiskt signerat  protokoll 2020-07-21
 SN 2020.013-1  Protokoll SN SU 2020-01-13 signed
 SN 2020.013-2  Protokoll 2020-02-10  SN SU signed
 SN 2020.013-3  Protokoll SN SU 2020-02-17 signed
 SN 2020.013-7  Protokoll 2020-04-28 signed
 SN 2020.013-8  Protokoll SN SU 2020-05-26 signed
 SN 2020.013-9  Protokoll SN SU 2020-06-23 signed
 SN 2020.013-10  Protokoll SN SU 2020-06-23 §§ 67-70, 72-80
 SN 2020.013-11  Protokoll SN SU 2020-06-23 § 71
 SN 2020.224-2  Individavtal gällande korttidsvistelse enligt LSS, Nytida Tamburinen AB
 SN 2020.224-3  Delegationsbeslut enligt 10.1.21, Individavtal gällande bostad med 

särskild service för vuxna enligt LSS, Nytida Enigma AB
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2020-11-17

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 127
Förändringar inom socialförvaltningens verksamhet (SN 2020.061)
Beslut
Socialnämnden beslutar att Vallentuna kommun tillämpar besöksstopp vid kommunens vård- 
och omsorgsboenden från och med den 18 november 2020 till och med den 20 december 
2020. Verksamheterna har rätt att besluta om avsteg från stoppet om man bedömer att särskilt 
behov föreligger.

Paragrafen anses omedelbart justerad.
 
Före den 20 december 2020 kommer en omprövning ske med utgång från smittläget.

 

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 en arbetsgrupp inom 
socialförvaltningens stab. 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.

Yrkanden
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar att socialnämnden beslutar att Vallentuna kommun 
tillämpar besöksstopp vid kommunens vård- och omsorgsboenden från och med den 18 
november 2020 till och med den 20 december 2020. Verksamheterna har rätt att besluta om 
avsteg från stoppet om man bedömer att särskilt behov föreligger.

Paragrafen anses omedelbart justerad.
Före den 20 december 2020 kommer en omprövning ske med utgång från smittläget.
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer proposition på 
yrkandet och finner att socialnämnden beslutar i enligt det. 

Beslutsunderlag
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2020-11-17

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 Tjänsteskrivelse, 2020-11-12, Besöksstopp vid kommunens vård- och 
omsorgsboenden
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2020-11-17

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 128
Deltagande på distans socialutskottet (SN 2020.230)
Beslut
Socialnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Den 30 mars 2020 reviderades samtliga nämnders reglementen med en standardskrivning 
antagen av kommunfullmäktige för att möjliggöra sammanträden på distans med anledning av 
den pandemi som då konstaterades och som fortfarande pågår. I socialnämndens reglemente 
står att ledamöter får delta på nämndens och socialnämndens arbetsutskotts sammanträden på 
distans. Det lades in en text som inte är antagen av kommunfullmäktige att ledamöter ej får 
delta på socialnämndens socialutskotts sammanträde på distans. Skrivningen angående 
socialutskottet har i bifogade reviderade reglemente tagits bort så att även socialnämndens 
socialutskott kan sammanträda digitalt. I samband med kommunfullmäktiges beslut gjordes 
en bedömning att socialutskottet inte skulle sammanträda på distans och det hade att göra med 
de tekniska lösningar som då fanns att tillgå inte ansågs vara säkra. Socialförvaltningen gör nu 
en annan bedömning då de har fått tillgång till ett system som de använder vid kundmöten och 
som anses kunna hantera de krav som ställs på säkerhet kring sekretess.

I nämnder där sekretessärenden behandlas är det viktigt att den distansdeltagande ledamotens 
lokal är anpassad så att obehöriga inte ska kunna ta del av sekretessbelagda 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. En bedömning ska alltid genomföras om ett ärenden 
som innehåller sekretessbelagd information ska få behandlas eller inte på ett sammanträde där 
deltagare deltar på distans. Den distansdeltagande ledamoten ansvarar för att lokalen är 
anpassad så att obehöriga inte ska kunna ta del av sekretessbelagda sammanträdeshandlingar, 
bild eller ljud.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2020-11-16, Revidering av socialnämndens reglemente
 Socialnämndens reglemente

16 / 16

Comfact Signature Referensnummer: 9551SE



Signatursida
Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn TORBJÖRN EINARSSON

Organisation Vallentuna SN

Datum & Tid 2020-11-17 22:38:22 +01:00

Identifikationstyp Svensk e-legitimation

Identifikations-id _09ac711cd0c3c500e8c4e302952f1461c0

Namn ING-MARIE ELFSTRÖM

Organisation Vallentuna SN

Datum & Tid 2020-11-17 22:45:38 +01:00

Identifikationstyp Svensk e-legitimation

Identifikations-id _055ad2e2abc7bc9b35436ca4a25e2e1d78

Signatursida 1 av 1

Validera dokumentet | Användarvillkor

Comfact Signature Referensnummer: 9551SE

https://app.comfact.se/signingwebsite/validate?language=sv-SE&b=g8m3
https://app.comfact.se/signingwebsite/home/termsofuse?language=sv-SE&b=g8m3

	Justeringen har tillkännagivits genom anslag
	Protokoll 2020-11-17 signed.pdf
	dd99ef85-cf50-41b5-b8b9-cec1f5bc7257.docx
	843a2b63-768b-4726-9841-24edf5ebfaa0.docx
	ÄRENDELISTA

	4c406a3c-358e-495d-9596-71d182271e1b.docx
	Beslut

	c2d73d0b-b082-4da3-bc6c-dc99b6cde818.docx
	Beslut

	d0b6c0dc-9a47-4a01-aac5-3c72010178b6.docx
	Ärendebeskrivning

	700be993-d0f4-4426-8bd3-292a5f888ee8.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång


	f8c151a3-fffe-4172-ace3-3aff278c0ab0.docx
	Beslut
	Reservationer

	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång


	97e1ca50-35dd-4ab0-88f5-d9e0637863e9.docx
	Beslut
	Reservationer

	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång


	77c25314-ff2d-422d-9d99-1e60739b79a8.docx
	Beslut
	Reservationer

	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång


	3064eafe-dfc7-42fd-9820-be893320aa19.docx
	Beslut
	Reservationer

	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång


	e3c2e40e-4db6-423f-b6e8-60d4c148119c.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning

	8a98876d-205a-4825-8874-2f2fa82159c1.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning

	73573206-acfc-4d18-82c3-8e4decf2eeaf.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång


	58027e09-7d34-4407-a8c8-e5a66dfeea5a.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning





