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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-04-27 
Social- och omvårdnadsnämnden 

Utdragsbestyrkande 

Digitalt/Sessionssalen, 2021-04-27 kl 13:30 – 16:25 
§§ 33-47 

 
 
Beslutande 
Anna Zöögling (S) ordförande, Peter Friberg (M) vice ordförande, Ingvar Jansson (S), Håkan 
Joelsson (S), Emma Graaf (S), Krister Wäring (S), Mai-Liis Emanuelsson (MP), Birgitta 
Andersson (L), Fredrik Kvist (M), Per Nordström (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Håkan Daremark (KD) ersätter Katarina Persson Hill (C)  
 
Ersättare 
Per-Erik Thurén (S), Jonas Storm (S), Linda Boudin (S), Nils Werner (S), Patricia Axelsson (V), 
Håkan Daremark (KD), Bill Malm (M), Lennart Nilsson (SD) 
 
Tjänstepersoner 
Maria Olsson, socialchef 
Henrik Lennartsson, nämndsekreterare 
Gunvor Nilsson, familjerättssekreterare §§ 34-35 
Ulrika Bood, familjerättssekreterare §§ 34-35 
Ola Pettersson, förvaltningsekonom §§ 38-43 
 
Övriga 

 
 
Justering 
Utses att justera: Birgitta Andersson (L) 
Justeringens tid: 2021-05-06 
 

Underskrift sekreterare  
 Henrik Lennartsson 

Underskrift ordförande  
 Anna Zöögling (S) 

Underskrift justerare  
 Birgitta Andersson (L)  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-04-27 
Social- och omvårdnadsnämnden 

Utdragsbestyrkande 

 
Anslag/bevis 
 
Protokollet tillkännages genom anslag: 
2021-05-06 – 2021-05-28 
 
Nämnd/styrelse 
Social- och omvårdnadsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 
2021-04-27 
 
Protokollet förvaras: 
Social- och omvårdnadskontoret, Stadshuset Tidaholm 
 
Underskrift 
 

Henrik Lennartsson 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-04-27 
Social- och omvårdnadsnämnden 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-04-27 
Social- och omvårdnadsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
DNr. 

§ 33 Godkännande av föredragningslista 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

 Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att godkänna upprättat 
förslag till föredragningslista med tillägget att punkten ”Information om 
mötesobservatörer” läggs till dagordingen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ordförande föreslår nämnden att besluta godkänna upprättat förslag till 
föredragningslista med tillägget att punkten ”Information om 
mötesobservatörer” läggs till dagordningen.

4



 1/1 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-04-27 
Social- och omvårdnadsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2018/295 

§ 36 Beslut om fyllnadsval av ersättare i social- och 
omvårdnadsnämndens arbetsutskott 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

 Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att välja Linda Boudin (S) 
som ersättare i social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Social- och omvårdnadsnämnden har att välja en ersättare i social- och 
omvårdnadsnämndens arbetsutskott efter Emma Graaf (S). 
 
Förslag till beslut 

- Anna Zöögling (S) föreslår nämnden att besluta välja Linda Boudin (S) 
som ersättare i social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Fyllnadsval av ersättare i social- och 

omvårdnadsnämndens arbetsutskott”, nämndsekreterare Henrik 
Lennartsson, 2021-04-19. 

 
Sändlista 
Kommunledningskansliet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-04-27 
Social- och omvårdnadsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/114 

§ 37 Beslut om ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan 
kommun 2021 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

 Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att fastställa ersättning för 
hemtjänst i annan kommun till 433 kr/timma. 

 Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att fastställa ersättning för 
hemsjukvård i annan kommun till 710 kr/timma. 

 
Sammanfattning av ärendet 
VästKom rekommenderar årligen de 49 kommunerna i Västra Götaland att 
följa vissa ersättningsnivåer när det gäller hemtjänst och hemsjukvård som 
utförs av annan kommun än hemkommunen. 
Ersättningsnivån för 2021 rekommenderas till 433 kr/timma för 
biståndsbedömd hemtjänst. Ersättningsnivån innebär en höjning med 1,5 % 
och baseras på innevarande års omsorgsprisindex (OPI). 
 
För sjukvård som utgår ifrån distriktssköterskebeslut och behandling som 
beslutas av arbetsterapeut eller sjukgymnast, rekommenderas kommunerna 
att under 2021 följa det belopp som fastställts av Samverkansnämnden för 
Västra Sjukvårdsregionen.  Beloppet är för 2021 satt till 710 kr/timma. 
Förvaltningens föreslår nämnden att besluta anta VästKoms 
rekommendationer avseende ersättning för hemstjänst och hemsjukvård vid 
tillfällig vistelse i annan kommun 2020. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att fastställa ersättning för 
hemtjänst i annan kommun till 433 kr/timma. 

- Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att fastställa ersättning för 
hemsjukvård i annan kommun till 710 kr/timma. 

 
Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2021/70 

”Beslut om ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 
2021”, 2021-04-13. 

 Tjänsteskrivelse, ”Ersättningsnivå för hemtjänst och hemsjukvård vid 
tillfällig vistelse i annan kommun 2021”, nämndsekreterare Henrik 
Lennartsson, 2021-04-07. 

 Tjänsteutlåtande, ” Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan 
kommun 2021” Anneli Asmundson VästKom, 2021-03-09. 

 
Sändlista 
VästKom
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-04-27 
Social- och omvårdnadsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/3 

§ 38 Information från socialchef 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

 Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Socialchefen informerar om rekvirerade statsbidrag: 
- Äldreomsorgslyftet 5 miljoner kr, tittar på utbildningsmöjligheter. 
- Rekvirerat 6 miljoner kr för att utveckla kvalitén inom äldreomsorgen. Tittar 
på möjliga investeringar. 
- Rekvirerat 600 tkr för kvalitetsförbättringar inom familjehemsverksamheter. 
Kan även användas för kostnader för familjehemsplaceringar. 
- 256 tkr rekvirerat för välfärdsteknik. 
 
Socialchefen informerar om att verksamheten HVB Ariel har avvecklats. 
 
Socialchefen informerar om ny chef på AME samt biträdande sektionschef. 
 
Socialchefen informerar om feriepraktik. Till sommaren har inte nämnden 
kunnat bidra med praktikplatser pga covid-19. 220 ungdomar har sökt, 59 har 
inte kunnat erbjudas. Det kommer att ske lottning mellan de personer som har 
haft feriepraktik föregående sommar. 
 
Socialchefen informerar om ”EPA-projektet”. Projektet består i 
feriepraktiktjänst för ungdomar med A-traktorer med att leverera mat. Det har 
pågått rekrytering av fältassistenter, vuxna ute någon kväll i veckan, vilket inte 
har gått i mål. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår nämnden att besluta informationen till 
handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
–  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-04-27 
Social- och omvårdnadsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/74 

§ 39 Beslut om rapport - årlig uppföljning systematiskt 
arbetsmiljöarbete 2021 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

 Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att godkänna rapporten 
”Årlig uppföljning- systematiskt arbetsmiljöarbete 2021” för att därefter 
lägga den till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen gör årligen en uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet, denna ska godkännas av nämnd. 
Förvaltningen har följt upp det systematiska arbetsmiljöarbetet och 
sammanställt detta i en rapport. Sammanfattningsvis så fungerar det 
systematiska arbetsmiljöarbetet på förvaltningen bra. De flesta enheter 
rapporterar att de känner till och efterlever de förskrifter och rutiner som finns. 
Vad gäller chefernas arbetsmiljö så framkommer att för de flesta så upplevs 
arbetsmiljöarbetet som tillräckligt bra.  
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att godkänna rapporten ”Årlig 
uppföljning- systematiskt arbetsmiljöarbete 2021” för att därefter lägga 
den till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2021/72 

”Beslut om rapport - årlig uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete 
2021”, 2021-04-13. 

 Tjänsteskrivelse, ”Rapport SAM”, socialchef Maria Olsson, 
2021-03-18. 

 Rapport - Årlig uppföljning- systematiskt arbetsmiljöarbete 2021 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-04-27 
Social- och omvårdnadsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/111 

§ 40 Beslut om uppföljning av kontroller för 2020/2021 års interna 
kontrollplan 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

 Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att godkänna rapport för 
uppföljning av social- och omvårdnadsnämndens kontroller 2020/2021 
samt att överlämna densamma till kommunstyrelsen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
I kommunallagens sjätte kapitel 6 § framgår det att det är nämndens ansvar 
att se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten i övrigt 
bedrivs på ett tillfredställande sätt.  
 
Förvaltningen har i enlighet med riktlinjen sammanställt en rapport över 
uppföljningen av social- och omvårdnadsnämndens kontroller och framtagna 
åtgärder för 2020/2021. Kontroller har genomförts av olika befattningar. Varje 
kontroll och eventuell åtgärd har följts upp genom en kommentar. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår nämnden att besluta godkänna rapport för 
uppföljning av social- och omvårdnadsnämndens kontroller 2020/2021. 

- Ordförande föreslår arbetsutskottet att besluta enligt arbetsutskottet 
med tillägget att rapporten överlämnas till kommunstyrelsen. 

 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut. Hon ställer förslagen 
mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2021/73 

”Beslut om uppföljning av kontroller för 2020/2021 års interna 
kontrollplan”, 2021-04-13. 

 Tjänsteskrivelse, ” Uppföljning av intern kontroll social-och 
omvårdnadsnämnden 2020/2021”, socialt ansvarig samordnare Maria 
Wänerstig, 2021-04-07. 

 Rapport ”Uppföljning av social- och omvårdnadsnämndens kontroller 
2020 2021”, SAS Maria Wänerstig, 2021-04-07. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-04-27 
Social- och omvårdnadsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/41 

§ 41 Beslut om uppföljning av helårsprognos för social- och 
omvårdnadsnämnden avseende januari-mars år 2021 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

 Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att godkänna upprättad 
helårsprognos samt att överlämna densamma till kommunstyrelsen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Uppföljning av helårsprognos för social- och omvårdnadsnämnden efter mars 
månad. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskott föreslår nämnden att besluta godkänna upprättad 
helårsprognos samt att överlämna densamma till kommunstyrelsen. 

 
Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2021/74 

”Beslut om uppföljning av helårsprognos för social- och 
omvårdnadsnämnden avseende januari-mars år 2021” 

 Tjänsteskrivelse, ”Uppföljning av helårsprognos för social- och 
omvårdnadsnämnden avseende januari-mars 2021”, 
förvaltningsekonom Ola Pettersson, 2021-04-06. 

 Rapport – Helårsprognos mars 2021. 
 
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-04-27 
Social- och omvårdnadsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/112 

§ 42 Information om anpassningsåtgärd Lindängen 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

 Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna utan ytterligare beslut i den tidigare aktualiserade 
sakfrågan.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Social- och omvårdnadsnämnden beslutade 2021-03-23 § 32 att skicka 
ärende avseende beslut om upphävande av tidigare beslut om 
anpassningsåtgärd Lindängen till arbetsutskottet för att bereda ett extra 
särskilt möte i frågan. 
 
Förvaltningsekonomen presenterar framställt underlag. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att lägga informationen till 
handlingarna utan ytterligare beslut i den tidigare aktualiserade 
sakfrågan.  

 
Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2021/75 

”Beslut om anpassningsåtgärd Lindängen”, 2021-04-13. 
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 2021/32, ” Beslut om 

upphävande av tidigare beslut om anpassningsåtgärd Lindängen”, 
2021-03-23.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-04-27 
Social- och omvårdnadsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/117 

§ 43 Beslut om utökning av växelvårdsplatser/kortvårdsplatser 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

 Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att ge förvaltningen i 
uppdrag att öppna upp ytterligare fyra växelvårsplatser/ korttidsplatser 
på Midgård.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Efter redogörelse på arbetsutskottet kring utvärderingen av minskningen av 
växelvårds- och korttidsplatser fick förvaltningen i uppdrag att lägga fram ett 
förslag på utökning av antalet platser. I tjänsteskrivelsen framkommer vilka 
konsekvenser en utökning förväntas få.  
Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att 
öppna upp ytterligare fyra växelvårsplatser/ korttidsplatser på Midgård.  
Slutsatsen av ovanstående är att en utökning är möjlig att genomföra relativt 
snabbt, men att finansieringen av denna utökning på lång sikt är osäker.  
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår nämnden besluta att ge förvaltningen i uppdrag 
att öppna upp ytterligare fyra växelvårsplatser/ korttidsplatser på 
Midgård.  

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Utökning av växelvårdsplatser”, socialchef Maria 

Olsson, 2021-04-20. 
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2021/76 

”Beslut om uppdrag till förvaltningen”, 2021-04-13. 
 Rapport- Utvärdering av minskning av antalet växelvårds- och 

korttidsplatser
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-04-27 
Social- och omvårdnadsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/4 

§ 44 Information om rapporter och skrivelser 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

 Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Information om verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020 från Utväg 
Skaraborg (Dnr SON 2021/107) 
  
Information om verksamhetsberättelse från Tidaholm alltjänst ekonomisk 
förening för verksamhetsåret med tillhörande balans- och resultatrapporter 
(Dnr SON 2020/233). 
 
Information om beslut från kommunstyrelsen: 

 Kommunstyrelsens beslut § 2021/70, ” Beslut om årsredovisning för 
stiftelsen sociala samfonden i Tidaholm avseende år 2020” (Dnr SON 
2021/116). 
Kommunstyrelsen har beslutat att, i egenskap av förvaltare, godkänna 
årsredovisningen för Stiftelsen Sociala Samfonden i Tidaholm 
avseende år 2020. 

 Kommunstyrelsen beslut § 2021/72, ”Beslut om uppföljning 
månadsrapporter Tidaholms kommun för januari - februari 2021” (Dnr 
SON 2021/41) 
Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna upprättad månadsrapport 
samt att lägga den till handlingarna. 

 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår nämnden att besluta lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Rapporter och skrivelser 2021-04-27”, 

nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2021-04-20. 
 Verksamhetsberättelse Utväg Skaraborg 2020 
 Verksamhetsberättelse, Tidaholms alltjänst ekonomisk förening för 

perioden 2020-01-01 – 2020-12-31. 
 Balansrapport, Tidaholms alltjänst ekonomisk förening för perioden 

2020-01-01 – 2020-12-31. 
 Resultatrapport, Tidaholms alltjänst ekonomisk förening för perioden 

2020-01-01 – 2020-12-31. 
 Kommunstyrelsens beslut § 2021/72, ”Beslut om uppföljning 

månadsrapporter Tidaholms kommun för januari - februari 2021, 
2021-04-07. 

 Kommunstyrelsen beslut § 2021/72, ”Beslut om uppföljning 
månadsrapporter Tidaholms kommun för januari - februari 2021”, 
2021-04-07.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-04-27 
Social- och omvårdnadsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/5 

§ 45 Information om anmälningsärenden 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

 Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Information om anmälningsärenden. 
 
Dom, Förvaltningsrätten i Jönköping, mål nr 6843-20. 
 
Dom, Kammarrätten i Jönköping, mål nr 380-21. 
 
Dom, Förvaltningsrätten i Jönköping, mål nr 6497-20. 
 
Dom, Förvaltningsrätten i Jönköping, mål nr 3977-20. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår nämnden besluta att lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Anmälningsärenden 2021-04-27, nämndsekreterare 

Henrik Lennartsson, 2021-04-19. 
 Förvaltningsrätten i Jönköpings dom mål nr 3977-20, 2021-04-16.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-04-27 
Social- och omvårdnadsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/6 

§ 46 Information om delegationsbeslut 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

 Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Delegationsbeslut från socialförvaltningen för perioden 2021-03-01 – 
2021-03-31 anmäls inför nämnden. 
 
Delegationsbeslut från omvårdnadsförvaltningen för perioden 2021-03-01 – 
2021-03-31 anmäls inför nämnden. 
 
Delegationsbeslut från social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott för 
perioden 2021-03-01 – 2021-03-31 anmäls inför nämnden. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår nämnden besluta att lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Information om delegationsbeslut 2021-04-27”, 

nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2021-04-19.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-04-27 
Social- och omvårdnadsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
DNr. 

§ 47 Information om mötesobservatörer 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

 Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ordförande informerar om upplägget med mötesobservatörer. 
 
Arbettssättet inleds nästa sammanträde. 
 
Förslag till beslut 

- Ordförande föreslår nämnden att besluta lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
–  
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