
KALLELSE 

Datum 

2019-10-29 

Socialnämnden 

Ledamöter 

Susanna Kraftelid (M), Ordförande 

Gunilla Gustavsson (S), 1:e vice ordförande 

Farid Chibout (Båp) 

Carol Lundahl Moore (SD) 

Roger von Walden (M) 

Socialnämnden kallas till sammanträde 

Dag och tid tisdagen den 5 november 2019, kl. 15:00 

Förmöten från kl. 14:00 

Plats Skoklosterrummet, Kommunhuset, Bålsta 

Mötets öppnande 

1. 

2. 

3. 

Upprop 

Val av justerare: Farid Chibout 

Dag och tid för justering: 2019-11-14 

Ärenden 

1. Ansökan om försäljning av tobak, Godishjärtat

Dnr 2019/00034

2. Ansökan om försäljning av tobak, Smultronstället Närlivs

Dnr 2019/00040

3. Ansökan om försäljning av tobak, Gransätersrondellens Handel AB

Dnr 2019/00032

4. Tillsyn av Bålsta kök och bar

Dnr 2018/00031

5. Ej verkställda gynnande beslut 2019, rapportering 4 gånger per år

Dnr 2019/00019

6. Information från socialförvaltningen

Dnr 2019/00001

7. Redovisning av delegationsbeslut år 2019

Dnr 2019/00002

Susanna Kraftelid 

Ordförande 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2019-10-24 SN 2019/00034 nr 32730 

Socialförvaltningen 
Risto Hurskainen, alkohol- och tobakshandläggare 
risto.hurskainen@habo.se 

Tjänsteskrivelse, ansökan om försäljning av tobak, Godishjärtat 
HB 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden beslutar att bevilja Godishjärtat HB tillstånd för

försäljning av tobaksvaror (detaljhandel).

Sammanfattning 

Godishjärtat HB, organisationsnummer , med butik i 

Centrumhuset Bålsta Centrum, har lämnat in en ansökan om tillstånd för 

försäljning av tobaksvaror (detaljhandel). Till ansökan har ett 

egenkontrollprogram bifogats. 

Sökandens lämplighet har prövats utifrån de krav som lagen uppställer om 

sökandens personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheterna i 

övrigt när det gäller att utöva verksamheten. 

Ärendet 

Vid prövningen har inga förhållanden och omständigheter kommit till 

kännedom som skulle vara till sökandens nackdel när det gäller 

lämpligheten. 

Uppföljning 

Beslutet följs upp genom yttre och inre tillsyn.  

Beslutsunderlag 

– Denna tjänsteskrivelse nr 32730 daterad 2019-10-21

– Utredning, dokument nr 32724 daterad 2019-10-21

______________
Beslut skickas till
godishjartathb@gmail.com

uppsala@lansstyrelsen.se

registrator.mitt@polisen.se

Ärende 1

mailto:uppsala@lansstyrelsen.se


UTREDNING 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2019-10-21 SN 2019/00034 nr 32724 

Socialförvaltningen
Risto Hurskainen, alkohol- och tobakshandläggare 
risto.hurskainen@habo.se 

Utredning, Godishjärtat HB, ansökan om tillstånd för försäljning 
av tobaksvaror 

Godishjärtat HB, organisationsnummer , med butik i 

Centrumhuset Bålsta Centrum, har lämnat in en ansökan om tillstånd för 

försäljning av tobaksvaror (detaljhandel). Till ansökan har ett 

egenkontrollprogram bifogats. 

Sökandens lämplighet har prövats utifrån de krav som lagen uppställer om 

sökandens personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheterna i 

övrigt när det gäller att utöva verksamheten. 

Vid prövningen har inga förhållanden och omständigheter kommit till 

kännedom som skulle vara till sökandens nackdel när det gäller 

lämpligheten. 

Socialnämnden rekommenderas därför att bevilja Godishjärtat HB tillstånd 

för försäljning av tobaksvaror. 

Lagrum 

Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, 5 kapitlet 

1 §   Endast den som har tillstånd får bedriva detaljhandel eller partihandel 

med tobaksvaror.  

Ett tillstånd kan gälla för viss tid eller tills vidare. Om den som ansöker om 

tillstånd avser att bedriva detaljhandel från ett försäljningsställe, ska 

tillståndet avse försäljningsstället. 

2 §   Ett tillstånd får beviljas endast den som visar att han eller hon med 

hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden och 

omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten samt att 

verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav som ställs upp i 

denna lag. 

3 §   En ansökan om tillstånd ska vara skriftlig. 

Tillstånd för detaljhandel meddelas av den kommun där försäljningsstället 

är beläget.  

7 §   Till ansökan om tillstånd enligt 3 § eller registrering enligt 5 § ska 

egenkontrollprogrammet och de övriga uppgifter som behövs för 

kommunens prövning och tillsyn eller Folkhälsomyndighetens tillsyn 

bifogas. 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2019-10-24 SN 2019/00040 nr 32731 

Socialförvaltningen 
Risto Hurskainen, alkohol- och tobakshandläggare 
risto.hurskainen@habo.se 

Tjänsteskrivelse, ansökan om försäljning av tobak, S.M.L. 
Bröderna AB, Smultronstället Närlivs 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden beslutar att bevilja S.M.L. Bröderna AB tillstånd för

försäljning av tobaksvaror (detaljhandel).

Sammanfattning 

S.M.L. Bröderna AB, organisationsnummer , med butik i

Smultronstället 1, Bålsta, har lämnat in en ansökan om tillstånd för

försäljning av tobaksvaror (detaljhandel). Till ansökan har ett

egenkontrollprogram bifogats.

Sökandens lämplighet har prövats utifrån de krav som lagen uppställer om 

sökandens personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheterna i 

övrigt när det gäller att utöva verksamheten.  

Ärendet 

Vid prövningen har inga förhållanden och omständigheter kommit till 

kännedom som skulle vara till sökandens nackdel när det gäller 

lämpligheten. 

Uppföljning 

Beslutet följs upp genom yttre och inre tillsyn.  

Beslutsunderlag 

– Denna tjänsteskrivelse nr 32731, daterad 2019-10-21

– Utredning, dokument nr 32728, daterad 2019-10-21

______________
Beslut skickas till
smultronstallet1@hotmail.com

uppsala@lansstyrelsen.se

registrator.mitt@polisen.se

Ärende 2

mailto:smultronstallet1@hotmail.com
mailto:uppsala@lansstyrelsen.se


UTREDNING 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2019-10-21 SN 2019/00040 nr 32728 

Socialförvaltningen
Risto Hurskainen, alkohol- och tobakshandläggare
risto.hurskainen@habo.se 

Utredning, S.M.L. Bröderna AB, Smultronstället, ansökan om 
tillstånd för försäljning av tobaksvaror (detaljhandel) 

S.M.L Bröderna AB, organisationsnummer , med butik i

Smultronstället 1, Bålsta, har lämnat in en ansökan om tillstånd för

försäljning av tobaksvaror (detaljhandel). Till ansökan har ett

egenkontrollprogram bifogats.

Sökandens lämplighet har prövats utifrån de krav som lagen uppställer om 

sökandens personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheterna i 

övrigt när det gäller att utöva verksamheten. 

Vid prövningen har inga förhållanden och omständigheter kommit till 

kännedom som skulle vara till sökandens nackdel när det gäller 

lämpligheten. 

Socialnämnden rekommenderas därför att bevilja S.M.L. Bröderna AB 

tillstånd för försäljning av tobaksvaror. 

Lagrum 

Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, 5 kapitlet 

1 §   Endast den som har tillstånd får bedriva detaljhandel eller partihandel 

med tobaksvaror.  

Ett tillstånd kan gälla för viss tid eller tills vidare. Om den som ansöker om 

tillstånd avser att bedriva detaljhandel från ett försäljningsställe, ska 

tillståndet avse försäljningsstället. 

2 §   Ett tillstånd får beviljas endast den som visar att han eller hon med 

hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden och 

omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten samt att 

verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav som ställs upp i 

denna lag. 

3 §   En ansökan om tillstånd ska vara skriftlig. 

Tillstånd för detaljhandel meddelas av den kommun där försäljningsstället 

är beläget.  

7 §   Till ansökan om tillstånd enligt 3 § eller registrering enligt 5 § ska 

egenkontrollprogrammet och de övriga uppgifter som behövs för 

kommunens prövning och tillsyn eller Folkhälsomyndighetens tillsyn 

bifogas. 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2019-10-24 SN 2019/00032 nr 32732 

Socialförvaltningen
Risto Hurskainen, alkohol- och tobakshandläggare
risto.hurskainen@habo.se 

Tjänsteskrivelse, ansökan om försäljning av tobak, 
Gransätersrondellens Handel AB 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden beslutar att bevilja Gransätersrondellens Handel AB

tillstånd för försäljning av tobaksvaror (detaljhandel).

Sammanfattning 

Gransätersrondellens Handel AB, organisationsnummer 559183-9922, med 

butik i Kraftleden 2, Bålsta, har lämnat in en ansökan om tillstånd för 

försäljning av tobaksvaror (detaljhandel). Till ansökan har ett 

egenkontrollprogram och registreringsbevis från Bolagsverket bifogats. 

Sökandens lämplighet har prövats utifrån de krav som lagen uppställer om 

sökandens personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheterna i 

övrigt när det gäller att utöva verksamheten. 

Ärendet 

Vid prövningen har inga förhållanden och omständigheter kommit till 

kännedom som skulle vara till sökandens nackdel när det gäller 

lämpligheten. 

Uppföljning 

Beslutet följs upp genom yttre och inre tillsyn.  

Beslutsunderlag 

– Denna tjänsteskrivelse nr 32732, daterad 2019-10-21

– Utredning, dokument nr. 32729, daterad 2019-10-21

______________ 
Beslut skickas till 
78194Balsta@valkommenin.se 

uppsala@lansstyrelsen.se  

registrator.mitt@polisen.se     

Ärende 3

mailto:78194Balsta@valkommenin.se
mailto:uppsala@lansstyrelsen.se


UTREDNING 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2019-10-21 SN 2019/00032 nr 32729 

Socialförvaltningen
Risto Hurskainen, alkohol- och tobakshandläggare
risto.hurskainen@habo.se 

Utredning, Gransätersrondellens Handel AB, ansökan om 
tillstånd för försäljning av tobaksvaror (detaljhandel) 

Gransätersrondellens Handel AB, organisationsnummer 559183-9922, med 

butik i Kraftleden 2, Bålsta, har lämnat in en ansökan om tillstånd för 

försäljning av tobaksvaror (detaljhandel). Till ansökan har ett 

egenkontrollprogram bifogats. 

Sökandens lämplighet har prövats utifrån de krav som lagen uppställer om 

sökandens personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheterna i 

övrigt när det gäller att utöva verksamheten. 

Vid prövningen har inga förhållanden och omständigheter kommit till 

kännedom som skulle vara till sökandens nackdel när det gäller 

lämpligheten. 

Socialnämnden rekommenderas därför att bevilja Gransältersrondellens 

Handel AB tillstånd för försäljning av tobaksvaror. 

Lagrum 

Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, 5 kapitlet 

1 §   Endast den som har tillstånd får bedriva detaljhandel eller partihandel 

med tobaksvaror.  

Ett tillstånd kan gälla för viss tid eller tills vidare. Om den som ansöker om 

tillstånd avser att bedriva detaljhandel från ett försäljningsställe, ska 

tillståndet avse försäljningsstället. 

2 §   Ett tillstånd får beviljas endast den som visar att han eller hon med 

hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden och 

omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten samt att 

verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav som ställs upp i 

denna lag. 

3 §   En ansökan om tillstånd ska vara skriftlig. 

Tillstånd för detaljhandel meddelas av den kommun där försäljningsstället 

är beläget.  

7 §   Till ansökan om tillstånd enligt 3 § eller registrering enligt 5 § ska 

egenkontrollprogrammet och de övriga uppgifter som behövs för 

kommunens prövning och tillsyn eller Folkhälsomyndighetens tillsyn 

bifogas. 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2019-10-24 SN 2018/00031 nr 32734 

Socialförvaltningen
Risto Hurskainen, alkohol- och tobakshandläggare
risto.hurskainen@habo.se 

Tjänsteskrivelse, tillsyn av Pelivan Restaurang / Bålsta Kök och 
Bar 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden noterar till protokollet att inhibition gäller fram tills dess

att dom meddelats från Kammarrätten.

Sammanfattning 

Socialnämnden återkallade Pelivan Restaurangs serveringstillstånd i 

december 2018. Restaurangen överklagade beslutet till Förvaltningsrätten, 

som medgav inhibition, det vill säga att verkställigheten av beslutet skulle 

skjutas upp fram till dess att Förvaltningsrätten kom med sin dom. Dom 

meddelades i mitten av oktober 2019, och Förvaltningsrätten gick på 

socialnämndens linje. Restaurangen överklagade på nytt, denna gång till 

Kammarrätten, som också medgav inhibition i väntan på dom. 

Ärendet 

Restaurang Pelivan får i väntan på dom från Kammarrätten fortsätta att 

servera alkoholhaltiga drycker. 

Uppföljning 

Ärendet följs upp när Kammarrätten i Stockholm meddelar dom i det 

överklagade ärendet.   

Beslutsunderlag 

– Denna tjänsteskrivelse nr 32734, daterad 2019-10-24

– Rapport, SN 2018/00031, nr. 32733

______________

Ärende 4



RAPPORT 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2019-10-21 SN 2018/00031 nr 32733 

Socialförvaltningen
Risto Hurskainen, alkohol- och tobakshandläggare
risto.hurskainen@habo.se 

Rapport, Pelivan Restaurang / Bålsta Kök & Bar 

Restaurangen Pelivan Restaurangs serveringstillstånd (serveringsställe Bålsta Kök & 

Bar).hade sommaren 2018 en skatteskuld hos Kronofogden om 207 079 kronor som 

betalades till full 2018-07-11, först efter att Håbo kommun inledde en utredning kring 

tillståndshavarens ekonomiska förhållanden. Den ekonomiska misskötsamheten ansågs 

av socialnämnden vara av sådan natur att en återkallelse var befogad. Alkohollagen 

ställer krav på en tillståndshavares ekonomiska skötsamhet och lämplighet. 

Dessutom tog socialnämnden hänsyn till en inkommen rapport från Polisen, som 

redogjorde för oordning på serveringsstället och att en minderårig, märkbart berusad 

person iakttagits på restaurangen 2018-09-22. Socialnämnden beslutade därför 2018-12-

11 att återkalla Pelivan Restaurangs serveringstillstånd. 

Pelivan Restaurang meddelades om återkallelse av serveringstillståndet, varpå 

tillståndshavaren överklagade till Förvaltningsrätten i Uppsala. Domstolen meddelade 

inhibition, det vill säga att det överklagade beslutet tills vidare inte skulle gälla, 2018-

12-14.

Från och med detta datum hade Pelivan Restaurang därmed tillstånd att servera 

alkoholhaltiga drycker i väntan på Förvaltningsrättens dom. Domen meddelades 2019-

10-15, tio månader efter att tillståndshavaren överklagade. I domen avslår Förvaltnings-

rätten Pelivan Restaurangs överklagan och meddelar att inhibitionen upphör att gälla.

Förvaltningsrätten skriver att tillståndshavaren anses ha brustit i sina ekonomiska

åligganden gentemot det allmänna och att den ekonomiska misskötsamheten är av sådan

art och grad att tillståndshavaren inte längre kan anses uppfylla alkohollagens krav på

ekonomisk lämplighet.

Domen meddelades Pelivan Restaurang 2019-10-16, varpå all alkoholservering 

upphörde och restaurangen med tillhörande utrymmen tömdes på alla alkoholdrycker, så 

som alkohollagen föreskriver. 

Pelivan Restaurang ansökte om prövningstillstånd hos Kammarrätten i Stockholm, som 

beviljade detta och meddelade inhibition 2019-10-17. Pelivan Restaurang har därmed 

åter tillstånd att servera alkohol, fram till dess att Kammarrätten meddelar sin dom. Det 

finns inga uppgifter om hur lång tid det kan ta innan dom i ärendet avkunnas. 

Relaterade handlingar: 

– Socialnämnden, protokoll 2018-12-11, SN 2018/00031, dokument nr. 31833

– Förvaltningsrätten i Uppsala, 7697-18, 2019-10-15, SN 2018/00031, dokument nr.

32692

– Kammarrätten i Stockholm, 7452-19, 2019-10-17, SN 2018/00031, dokument nr.

32690



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2019-10-24 SN 2019/00019 nr 32650 

Socialförvaltningen 
Avdelning Administrativt stöd och utveckling 
Hanna Röngren, Verksamhetsutvecklare 
hanna.rongren@habo.se 

Tjänsteskrivelse, Rapportering av ej verkställda gynnande 
beslut, kvartal tre, 2019 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens rapport av

verkställighet av beslut enligt Socialtjänstlagen till kommunfullmäktige

och kommunens revisorer för kännedom.

Sammanfattning 

Socialnämnden är enligt 16 § 6 h socialtjänstlagen (SoL) och § 28h lagen 

om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) skyldig att rapportera 

till kommunfullmäktige om ej verkställda gynnande beslut. Dessa beslut ska 

även anmälas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Beslut som avses 

är biståndsbeslut enligt SoL och LSS som inte verkställts inom tre månader 

från dagen för beslut, eller om insatsen avbrutits och därmed inte verkställts 

på nytt inom tre månader.   

Ärendet 

För kvartal tre år 2019 har två ärenden avseende kontaktfamilj enligt 4 kap. 

1§ SoL rapporterats som ej verkställda. De gynnande besluten fattades 

2019-06-25 och avser ett syskonpar. Insatsen har inte verkställts inom tre 

månader från beslutsdatumet till följd av att det saknas lämplig 

uppdragstagare, samt att det är stora svårigheter att rekrytera lämpliga 

kontaktfamiljer och kontaktpersoner. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

IVO kan vid bedömning att nämndens verkställighet dröjt oskäligt lång tid 

för den enskilde överväga om att ansöka hos Förvaltningsrätten om 

utdömande av särskild avgift för ej verkställda beslut.   

Beslutsunderlag 

– Denna tjänsteskrivelse nr 32650, daterad 2019-10-09

– Yttrande, nr 32649, daterad 2019-10-09

______________ 
Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen     

Ärende 5



YTTRANDE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2019-10-09 SN 2019/00019 nr 32649 

Avdelning Administrativt stöd och utveckling 
Hanna Röngren, Verksamhetsutvecklare 
hanna.rongren@habo.se 

Ej verkställda gynnande beslut, kvartal 2, 2019 

Sammanfattning 

Socialnämnden är skyldiga att kvartalsvis rapportera till Inspektionen för 

vård och omsorg, IVO, om gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) 

samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har 

verkställts inom lagstadgad tid. Beslut ska verkställas skyndsamt, men inte 

senare än tre månader efter beslutsdatum. 

Rapportering till IVO kan ske utifrån tre grunder;  

Varje individbeslut som inte har verkställts inom tre månader ska 

rapporteras. Även avbrott som har skett i tidigare uppdrag ska rapporteras. 

När tidigare rapporterade ej verkställda beslut till IVO har blivit verkställda, 

ska dessa rapporteras som verkställigheter.  

För kvartal tre, 2019, redovisas två ärenden inom socialnämndens 

verksamhetsområde.  

Bakgrund 

De två ärenden som rapporterats till IVO avser beslut enligt 4 kap. 1 § SoL 

med insats kontaktfamilj. Besluten avser ett syskonpar där det gynnande 

besluten fattades 2019-06-25 och insatsen har inte verkställts inom tre 

månader från beslutsdatumet. 

Orsaken till att insatsen inte har verkställts är på grund av att det saknas 

lämplig uppdragstagare. Förvaltningen har ett ständigt pågående 

rekryteringsarbete för att hitta lämpliga kontaktfamiljer och kontaktpersoner 

för barn och ungdomar. Familjehemssekreterarna använder sig bland annat 

av Arbetsförmedlingens platsbank, konsultstödda rekryterare och andra 

kontaktytor för att hitta lämpliga uppdragstagare. Det är i nuläget dock 

väldigt svårt att rekrytera både kontaktfamiljer och kontaktpersoner.    

De möjligheter förvaltningen haft till att tillsätta en uppdragstagare genom 

ett kontaktfamilj i extern regi i just detta aktuella ärende har bedömts vara 

för kostsamma i förhållande till beslutets omfattning. 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2019-10-22 SN 2019/00001 nr 32566 

Socialförvaltningen 
Förvaltningschef Mats Ståhl Elgström 
socialnamnden@habo.se 

Information från förvaltningen 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden tackar för informationen.

Socialchef Mats Elgström Ståhl informerar 

 Rekrytering avdelningschefer

 Stående punkter – önskemål från nämnden?

Ärende 6



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2019-10-24 SN 2019/00002 nr 32621 

Socialförvaltningen 
Beatrice Lundegård, Nämndsekreterare 
beatrice.lundegard@habo.se 

Redovisning av delegationsbeslut, aktuell period, år 2019 

Förslag till beslut  

1. Socialnämnden noterar till protokollet att delegationsbeslut inom

perioden 2019-09-21 – 2019-10-21 är redovisade.

Redovisade delegationsbeslut 

Protokoll nr 32617, Återrapportering av delegationsbeslut enligt SoL för 

perioden 2019-09-21-2019-10-21.  

Beslutsunderlag 

– Denna tjänsteskrivelse nr 32621, daterad 2019-10-22

– Protokoll över delegationsbeslut nr 32617, daterad 2019-10-22

______________ 

Ärende 7



PROTOKOLL ÖVER  

DELEGATIONSBESLUT 

1(1) 

Datum Vår beteckning 

2019-10-24 SN  nr 32617 

Socialförvaltningen 
Förvaltningchef 
Mats Ståhl Elgström 

Protokoll, återrapporterat delegationsbeslut enligt SoL 

Period 2019-09-21 – 2019-10-21 

Beslut  

1. Förvaltningschef undertecknar protokollet med att delegationsbesluten

för perioden 2019-09-21 – 2019-10-21 är redovisade.

2. Protokollet anslås på kommunens digitala anslagstavla.

Grupp av delegationsbeslut 

Beslut inom socialtjänstlagen i enlighet med antagen delegationsförteckning 

som till exempel inleda/avsluta utredning, beslut om ekonomiskt bistånd, 

beslut om kontakt person, beslut om öppenvårdsinsatser. Dessa beslut är 

fattade av socialsekreterare eller chef i enlighet med delegationsförteckning. 

Återrapportering med stöd av vidaredelegation 

Gruppen delegationsbeslut enligt SoL har löpande redovisats till 

förvaltningschef.    

Beslutsunderlag 

– Förteckning, ur verksamhetssystemet Treserva för aktuell period,

sekretess.

______________ 
Delegationsprotokollet delges 
Socialnämnden     

Datum 

Förvaltningschef, Mats Ståhl Elgström 




