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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-23 
Social- och omvårdnadsnämnden 
 

Utdragsbestyrkande 

 

Sessionssalen, 2021-11-23 kl 13:30 – 16:20 
§§ 98-108 

 
 
Beslutande 
Peter Friberg (M) ordförande, Anna Zöögling (S) vice ordförande, Ingvar Jansson (S), Håkan 
Joelsson (S), Emma Graaf (S), Jonas Storm (S), Mai-Liis Emanuelsson (MP), Josette Rask (C), 
Birgitta Andersson (L), Fredrik Kvist (M), Per Nordström (SD) 

 
Ersättare 
Alexander Lagerholm (S), Per-Erik Thurén (S), Linda Boudin (S), Nils Werner (S), Patricia 
Axelsson (V), Håkan Daremark (KD), Louise Wind (C), Gunilla Dverstorp (M), Bill Malm (M), 
Lennart Nilsson (SD) 
 
Tjänstepersoner 
Pema Malmgren, tillförordnad socialchef 
Henrik Lennartsson, nämndsekreterare 
Maria Wänerstig, socialt ansvarig samordnare §§ 98-102 
Ola Pettersson, förvaltningsekonom §§ 98 – 103 
Johan Elgh, samhällsbyggnadschef § 102 
Johan Claesson, fastighetschef § 102 
 
Justering 
Utses att justera: Emma Graaf (S) 
Justeringens tid: 2021-11-26 
 

Underskrift sekreterare  
 Henrik Lennartsson 

Underskrift ordförande  
 Peter Friberg (M) 

Underskrift justerare  
 Emma Graaf (S)  

 
 

1



 2/3 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-23 
Social- och omvårdnadsnämnden 
 

Utdragsbestyrkande 

 

 
Anslag/bevis 
 
Protokollet tillkännages genom anslag: 
2021-11-26 – 2021-12-18 
 
Nämnd/styrelse 
Social- och omvårdnadsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 
2021-11-23 
 
Protokollet förvaras: 
Social- och omvårdnadskontoret, Stadshuset Tidaholm 
 
Underskrift 
 

Henrik Lennartsson 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-23 
Social- och omvårdnadsnämnden 
 

Utdragsbestyrkande 

 

Innehållsförteckning 
 
§ 98 Godkännande av föredragningslista  
§ 99 Beslut om mötesobservatör  
§ 100 Beslut om intern kontrollplan 2021/2022 för social- och 

omvårdnadsnämnden 
 

§ 101 Beslut om uppföljning av framtagna åtgärder 2020/2021 och 
uppföljning av social- och omvårdnadsnämndens arbete 
med intern kontroll 2020/2021 

 

§ 102 Information om utredning av demensboende  
§ 103 Beslut om månadsrapport för social- och 

omvårdnadsnämnden avseende januari-oktober år 2021 
 

§ 104 Information från socialchef  
§ 105 Information om rapporter och skrivelser  
§ 106 Information om anmälningsärenden  
§ 107 Information om delegationsbeslut  
§ 108 Beslut om yttrande angående policy mot våld i nära relation  
§ 109 Beslut om yttrande angående överenskommelse för 

hjälpmedel för förskola, skola och daglig verksamhet 
 

§ 110 Beslut om ansökan om folkhälsomedel  
§ 111 Rapport från mötesobservatör  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-23 
Social- och omvårdnadsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
DNr. 

§ 98 Godkännande av föredragningslista 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att godkänna upprättat 
förslag till föredragningslista. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ordförande föreslår nämnden att besluta godkänna upprättat förslag till 
föredragningslista. 
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DNr. 

§ 99 Beslut om mötesobservatör 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att välja Alexander 
Lagerholm (S) som mötesobservatör. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Anna Zöögling (S) föreslår nämnden att besluta välja Alexander Lagerholm (S) 
som mötesobservatör. 
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Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/264 

§ 100 Beslut om intern kontrollplan 2021/2022 för social- och 
omvårdnadsnämnden 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

• Social- och omvårdnadsnämndens beslutar om att anta upprättat 
förslag till intern kontrollplan för år 2021/2022. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen, kommunens reglemente för intern kontroll samt 
riktlinjen för intern kontroll ska nämnden, i detta fall social- och 
omvårdnadsnämnden, se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att 
verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt. 2021/2022 års interna 
kontrollplan visar identifierade risker och vilka kontroller som kommer att 
utföras för att följa upp att verksamheten är ändamålsenlig och effektiv samt 
att den följer lagar och regler.  
 
Social- och omvårdnadsnämndens interna kontrollplan är baserad på en 
riskanalys utförd av ledningsgruppens olika enheter.  
 
Det är rutiner/processer som innehåller risker med höga poäng, från 8-16, 
som ingår i planen. Den interna kontrollplanen för social- och 
omvårdnadsnämnden innehåller 3 risker som ska kontrolleras. Uppföljningen 
av utförda kontroller kommer att redovisas för social- och 
omvårdnadsnämnden i mars 2022. 
 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämndens föreslår nämnden att besluta om att 
anta upprättat förslag till intern kontrollplan för år 2021/2022. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2021/189, ”  

Beslut om intern kontrollplan 2021/2022 för social- och 
omvårdnadsnämnden”, 2021-11-09. 

✓ Tjänsteskrivelse, ” Beslut om antagande av intern kontrollplan 
2021/2022 för social – omvårdnadsnämnden”, socialt ansvarig 
samordnare Maria Wänerstig, 2021-10-28 

✓ Intern kontrollplan för Social- och omvårdnadsnämnden år 2021/2022. 
 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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2021/265 

§ 101 Beslut om uppföljning av framtagna åtgärder 2020/2021 och 
uppföljning av social- och omvårdnadsnämndens arbete med 
intern kontroll 2020/2021 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen 
av framtagna åtgärder för 2020/2021. 

 
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.  
 
Social och omvårdnadsförvaltningen har gjort en uppföljning av åtgärder för 
2020/2021 och sammanställt resultatet. Det är enbart de rutiner/processer där 
kontrolluppföljningen för 2020/2021 påvisade avvikelser och därmed behov av 
åtgärder som redovisas. Uppföljningen av åtgärder ska enligt riktlinjen 
redovisas i en rapport till nämnden, i detta fall social- och 
omvårdnadsnämnden, i samband med förslag till nästkommande interna 
kontrollplan. Uppföljningen redovisas därför i samma rapport som den interna 
kontrollplanen för 2021/2022, avsnitt 3. 
 
Social- och omvårdnadsförvaltningen har även gjort en uppföljning av Social 
och omvårdnadsnämndens arbete med intern kontroll för 2020/2021. Denna 
uppföljning redovisas även i samma rapport som den interna kontrollplanen för 
2021/2022, avsnitt 4. Uppföljningen är baserad på ett frågeformulär som 
besvarats av respektive ledningsgrupp bestående av enhetschefer. De frågor 
som besvarats med antingen delvis eller nej har kommenterats samt 
kompletterats med en framtagen åtgärd.  
 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att 
besluta godkänna uppföljningen av framtagna åtgärder för 2020/2021. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskottets beslut § 2021/190, 

”Beslut om uppföljning av framtagna åtgärder 2020/2021 och 
uppföljning av social- och omvårdnadsnämndens arbete med intern 
kontroll 2020/2021”, 2021-11-09 

✓ Tjänsteskrivelse, ” Uppföljning av framtagna åtgärder 2020/2021 och 
uppföljning av social- och omvårdnadsnämndens arbete med intern 
kontroll 2020/2021”, socialt ansvarig samordnare Maria Wänerstig, 
2021-10-28. 

✓ Intern kontrollplan för social- och omvårdnadsnämnden år 2020/2021, 
avsnitt 3, avsnitt 4. 
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2021/227 

§ 102 Information om utredning av demensboende 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att starta en förstudie på 
Solvik i tre steg: 
- Brandskydd/sprinklers 
- Lämpliga boenderum 
- Antal boende per avdelning 

• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att, utifrån tidigare utredning 
om framtidens äldreomsorg, ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en 
plan för hur äldreomsorgens lokaler och verksamheter bäst ska 
utformas för en långsiktig och kvalitetssäkrad verksamhet. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Social- och omvårdnadsnämnden beslutade 2021-09-28 att uppdra till 
förvaltningen att utreda tillskapandet av ett demensboende. 
 
Förvaltningen har nu färdigställt utredningen. 
 
Förslag till beslut 

- Ordförande föreslår nämnden besluta att starta en förstudie på Solvik i 
tre steg: 
- Brandskydd/sprinklers 
- Lämpliga boenderum 
- Antal boende per avdelning 

- Ingvar Jansson (S) beslutar föreslå nämnden att, utifrån tidigare 
utredning om framtidens äldreomsorg, ge förvaltningen i uppdrag att ta 
fram en plan för hur äldreomsorgens lokaler och verksamheter bäst 
ska utformas för en långsiktig och kvalitetssäkrad verksamhet. 

- Emma Graaf (S) yrkar bifall till Janssons förslag. 

 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två separata förslag till beslut. Han 
konstaterar att nämnden beslutar enligt båda dessa. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut, § 2021/191 

”Information om utredning av demensboende”, 2021-11-09. 
✓ Utredning kring demensboende 
✓ Bilaga 1 – Checklista för miljöanpassningar som bidrar till ökad 

delaktighet, Myndigheten för delaktighet 
✓ Bilaga 2 – Miljöanpassningar som bidrar till ökad delaktighet – Stöd för 

att underlätta aktivitet och delaktighet för personer med 
demenssjukdom 

✓ Bilaga 3 – Framtidens äldreboende, SKR 
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2021/41 

§ 103 Beslut om månadsrapport för social- och 
omvårdnadsnämnden avseende januari-oktober år 2021 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Månadsrapport efter oktober 2021 samt helårsprognos för år 2021. 
 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att 
besluta godkänna upprättad månadsrapport samt att överlämna 
densamma till kommunstyrelsen. 

 
Beslutsgång 
 
Beslutsunderlag 
✓ Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 2021/191, ”Beslut om 

månadsrapport för social- och omvårdnadsnämnden avseende januari-
oktober år 2021”, 2021-11-09. 

✓ Tjänsteskrivelse, ”månadsrapport oktober 2021”, förvaltningsekonom 
Ola Pettersson, 2021-11-02 

✓ Månadsrapport oktober 2021, social- och omvårdnadsförvaltningen 
 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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2021/3 

§ 104 Information från socialchef 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Socialchefen informerar om att införandet av bemanningsenheten kommer att 
skjutas fram. Chef beräknas finnas på plats andra halvåret 2022 eller senast 
årsskiftet 2022/2023. 
 
Socialchefen informerar om ett allvarligt tillbud på socialkontoret. 
 
Socialchefen informerar om stöld av presentkort. Händelsen är polisanmäld. 
 
Socialchefen informerar om att rekryteringen av enhetschef till AME är på 
gång. 
 
Socialchefen informerar om att upphandlingen av rekryteringsfirma för 
rekrytering av socialchef är gjord. 
 
Birgitta Andersson (L) ställer fråga om rutiner kring brandskydd på Solviks 
äldreboende. Socialchefen tar med sig frågan. 
 
Lennart Nilsson (SD) ställer fråga om smittläget i kommunens verksamhet. 
Socialchefen informerar om att hon inte fått till sig att det är någon smitta på 
kommunens boenden. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår nämnden att besluta lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
- 
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2021/4 

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

• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Information om beslut från kommunfullmäktige 

• Information om kommunfullmäktiges beslut § 2021/129, ”Beslut om 
delårsrapport för Tidaholms kommun januari – augusti år 2021”, 
2021-10-25 (Dnr SON 2021/41) 
Kommunfullmäktige har beslutat att godkänna upprättad delårsrapport 
samt att lägga den till handlingarna 

• Information om kommunfullmäktiges beslut § 2021/134, ”Beslut om det 
särskilda boende Lindängen med anledning av folkomröstning”, 
2021-10-25 (Dnr SON 2021/270) 
Kommunfullmäktige har beslutat att resultatet i folkomröstningen 
respekteras och Lindängen öppnas som särskilt boende igen. 

• Information om kommunfullmäktiges beslut § 2021/135, ”Beslut om 
rapport om motioner/medborgarförslag som inkommit till 
kommunfullmäktige men inte slutbehandlats”, 2021-10-25 (Dnr SON 
2021/271) 
Kommunfullmäktige har beslutat att lägga rapporten till handlingarna. 

 
Information om beslut från kommunstyrelsen 

• Information om kommunstyrelsens beslut § 2021/241, ” Beslut om 
uppföljning av helårsprognos för Tidaholms kommun avseende 
september månad år 2021”, 2021-11-03 (Dnr SON 2021/41) 
Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna upprättad helårsprognos 
samt att lägga den till handlingarna. 

• Information om kommunstyrelsens beslut § 2021/251, ”Beslut om 
kommunens klimatlöften under år 2022” (Dnr SON 2021/272) 
Kommunstyrelsen har beslutat att genomföra fem klimatlöften under 
året 2022 

• Information om kommunstyrelsens beslut § 2021/252, ”Beslut om 
revidering av riktlinje för styrdokument”. 
Kommunstyrelsen har beslutat att revidera riktlinje för styrdokument i 
enlighet med upprättat förslag. 

 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår nämnden besluta att lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse, ”Rapporter och skrivelser 2021-11-23”, 

nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2021-11-16 
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2021/5 

§ 106 Information om anmälningsärenden 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Anmälningsärenden anmäls inför nämnden 
 
Dom, Förvaltningsrätten i Jönköping, mål nr 4871-21 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår nämnden besluta att lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse, ”Anmälningsärenden 2021-11-23”, nämndsekreterare 

Henrik Lennartsson, 2021-11-16 

12



 1/1 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-23 
Social- och omvårdnadsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/6 

§ 107 Information om delegationsbeslut 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Delegationsbeslut från socialförvaltningen för perioden 2021-10-01 – 
2021-10-31 anmäls inför nämnden. 
 
Delegationsbeslut från omvårdnadsförvaltningen för perioden 2021-10-01 – 
2021-10-31 anmäls inför nämnden. 
 
Delegationsbeslut från social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott för 
perioden 2021-10-01 – 2021-10-31 anmäls inför nämnden. 
 
Övriga delegationsbeslut anmäls inför nämnden: 
Beslut Beslutsfattare Beslutsnr Datum Dnr 
Beslut om 
revidering av 
attestlista 

Maria Olsson 
Socialchef 

4.1 2021-10-26 SON 
2020/258 

 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår nämnden besluta att lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse, ”Information om delegationsbeslut 2021-11-23”, 

nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2021-11-16. 
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2021/249 

§ 108 Beslut om yttrande angående policy mot våld i nära relation 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att ställa sig bakom förslag 
till policy mot våld i nära relation. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Social- och omvårdnadsnämnden har att yttra sig över förslag till policy mot 
våld i nära relation. 
Representanter för social- och omvårdnadsförvaltningen har, bland andra, 
medverkat i framtagandet av policydokumentet och bedömning görs att 
dokumentet är tillbörligen förankrat med professionen. 
Förvaltningen ställer sig positiv till policyförslaget och föreslår därmed 
nämnden att besluta ställa sig bakom förslaget. 
 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att 
besluta ställa sig bakom förslag till policy mot våld i nära relation. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2021/194, 

”Beslut om yttrande angående policy mot våld i nära relation”, 
2021-11-09 

✓ Tjänsteskrivelse, ”Yttrande angående policy mot våld i nära relation”, 
nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2021-10-22 

✓ Tjänsteskrivelse, ”Begära om yttrande – policy mot våld i nära 
relation”, kanslichef Anna Eklund, 2021-10-08. 

✓ Folkhälsorådets beslut ”Policy mot våld i nära relation 
✓ Förslag till policy mot våld i nära relation 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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2021/250 

§ 109 Beslut om yttrande angående överenskommelse för 
hjälpmedel för förskola, skola och daglig verksamhet 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att avge bifogat yttrande 
som svar till Kommunstyrelsen samt rekommendera densamma att 
fatta beslut om att ställa sig bakom förslaget till överenskommelse.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Skaraborgs kommunalförbund har inkommit med ett beslut fattat av 
direktionen § 84/2021 angående ett förslag till regional överenskommelse för 
hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet. Direktionen har beslutat 
att ställa sig bakom överenskommelsen samt att rekommendera 
medlemskommunerna att fatta egna beslut i frågan. Innan kommunstyrelsen 
behandlar ärendet önskar de att social- och omvårdnadsnämnden lämnar sina 
synpunkter. 
 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att 
besluta avge bifogat yttrande som svar till Kommunstyrelsen samt 
rekommendera densamma att fatta beslut om att ställa sig bakom 
förslaget till överenskommelse.  

 
Beslutsunderlag 
✓ Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2021/195, 

”Beslut om yttrande angående överenskommelse för hjälpmedel för 
förskola, skola och daglig verksamhet”, 2021-11-09. 

✓ Tjänsteskrivelse ”Yttrande till Kommunstyrelsen angående remiss 
rörande överenskommelse för hjälpmedel för förskola, skola och daglig 
verksamhet”, socialchef Maria Olsson, 2021-10-19 

✓ Tjänsteskrivelse, ” Begäran om yttrande angående överenskommelse 
för hjälpmedel för förskola, skola och daglig verksamhet”, kanslichef 
Anna Eklund, 2021-10-11. 

✓ Skaraborgs kommunalförbunds direktions beslut § 2021/84 
✓ Tjänsteutlåtande, Anneli Assmundsson Bjerde, 2021-06-01 
✓ Förslag Regional överenskommelse om hjälpmedel i förskola, skola 

och daglig verksamhet inom Västra Götaland 
✓ Rapport Hjälpmedel förskola, skola och daglig verksamhet 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/274 

§ 110 Beslut om ansökan om folkhälsomedel 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att hos folkhälsorådet 
ansöka om 18 500 kr till utbildning för individ- och familjeomsorgens 
öppenvårdsgrupp. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ärendet gäller ansökan till folkhälsorådet om 18 500 kr till utbildning för 
individ- och familjeomsorgens öppenvårdsgrupp för att kunna erbjuda samtal 
till barn i åldern 7-18 år med metodstöd. 
 
Enligt rutin skall ansökningar om folkhälsomedel passera nämnden innan 
ansökan görs till folkhälsorådet. 
 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden 
besluta att hos folkhälsorådet ansöka om 18 500 kr till utbildning för 
individ- och familjeomsorgens öppenvårdsgrupp. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2021/196, 

”Beslut om ansökan om folkhälsomedel”, 2021-11-09 
✓ Tjänsteskrivelse, ”Ansökan om folkhälsomedel”, nämndsekreterare 

Henrik Lennartsson, 2021-11-09. 
✓ Ansökan om folkhälsomedel 

 
Sändlista 
Folkhälsorådet 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-23 
Social- och omvårdnadsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
DNr. 

§ 111 Rapport från mötesobservatör 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att lägga rapporten till 
handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Mötesobservatör Alexander Lagerholm (S) delger sin upplevelse av 
sammanträdet. 
 
Förslag till beslut 

- Ordförande föreslår nämnden besluta att lägga rapporten till 
handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
- 
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