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BOTKYRKA KOMMUN
Vård- och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-12-12

§ 84
Information från förvaltningen (von/2016:8)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att nämnden tagit del av
informationen.

Sammanfattning
Förvaltningschef Pia Bornevi informerar om aktuell status gällande pågående byggprojekt. Gällande fastigheten Samariten med Tumba vård- och
omsorgsboende tas beslut om försäljning till Sterner Stenhus fastigheter AB
i Tekniska nämnden 12 december. Kompletterande information kommer att
krävas på riskanalysen.
Inflyttning till det nya vård- och omsorgsboendet i Fittja kommer att ske
under hösten 2017. Initialt kommer boendet ha 58 platser för att så småningom rymma 60 platser.
Upphandlingen kring Allégården är klar och arbetet med renoveringen är
igång.
Centralt på vård- och omsorgsförvaltningen pågår en organisationsjustering
där den pilot och samlat stödfunktionerna under en och samma chef nu avslutas. Istället inleds en tvåårig pilot där stöd- och utveckling delas upp under tre chefer.
I budget för 2017 har nämnden beviljats 11 miljoner extra till hemtjänsten.
En liten förbättring av nämndens underskott på 6 miljoner kronor går att se i
prognosuppföljningen per november.
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BOTKYRKA KOMMUN
Vård- och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-12-12

§ 85
Brukarundersökning- Äldreomsorgen och Myndighet
(von/2016:213)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden tar del av informationen

Sammanfattning
Verksamhetsutvecklarna Josefin Ekwall och Alice Valentin går igenom resultatet av brukarundersökningen.
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BOTKYRKA KOMMUN
Vård- och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-12-12

§ 86
Internbudget 2017 (von/2016:210)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner internbudget 2017.

Sammanfattning
Vård- och omsorgsförvaltningen började sin internbudgetprocess i samband
med att kommunstyrelsen och fullmäktige fattade beslut om förslag till
kommunbudgeten. Processen har fungerat bra och förvaltningen har god
överblick på internbudgetens styrkor och osäkerheter.
I kommunledningsförvaltningens förslag till budget för 2017 uppgår vårdoch omsorgsnämndens budgetram till 1 059 miljoner kronor. Budgeten är
känd och förankrad i organisationen.
Med stöd av resurstilldelningsmodeller har budgetar tagits fram för samtliga
enheter inom verksamheterna för hemtjänsten, vård- och omsorgsboenden,
boenden för personer med funktionsnedsättning samt för mobila teamet
inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Inför 2017 har även
vissa förbättringar genomförts i modellerna.
Yttrande

Kia Hjelte (M) och Carl Baker (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Vård- och omsorgsnämnden godkänner att yttrandet får biläggas protokollet.
Protokollsanteckning

Vård- och omsorgsnämnden godkänner att Kerstin Amelin (V), Maria
Trygg (S), Berit Larsson (S), Eva Martin (MP), Junaid Chaudhry (S), Karin
Blid (S), Ersa Elcim (MP), Isak Nobuoka (MP) och Monica Brundin (V) får
lämna en protokollsanteckning:
I ett särskilt yttrande till ärende 3 (Internbudget 2017) skriver Kia Hjelte och
Carl Baker, med hänvisning till initiativ inom hemtjänsten, att ”Man vill
också göra det möjligt att byta en promenad mot ex. städning eller någon
annan insats som finns inom beslutsram. Detta borde ju ha varit genomfört
för länge sedan.”
Detta kan uppfattas som att möjligheten att byta vissa insatser mot andra
bara är en ambition att införa i framtiden. Vi vill vara tydliga med att detta
redan är verklighet, baserat på beslut i nämnden (där även Moderaterna deltog) först 2014 och med ytterligare förstärkning under 2016.
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SÄRSKILT YTTRANDE
Vård- och omsorgsnämnden
2016-12-12
Ärende 3

Internbudget 2017

I majoritetens förslag till budget för 2017 uppgår vård- och omsorgsnämndens
budgetram till 1 059 miljoner kronor.
Med stöd av resurstilldelningsmodellen har budgetar tagits fram för samtliga enheter
inom verksamheterna för hemtjänsten, vård- och omsorgsboenden, boenden för
personer med funktionsnedsättning samt för mobila teamet inom omsorgen om personer
med funktionsnedsättning.
Majoriteten har prioriterat hemtjänsten och beslutat om ”egen tid” för de som har två
eller flera hemtjänstinsatser. Det är viktigt att satsa på hemtjänsten. Man vill också göra
det möjligt att byta en promenad mot ex. städning eller någon annan insats som finns
inom beslutsram. Detta borde ju ha varit genomfört för länge sedan.
Vi moderater vet därför att införandet av LOV skulle leda till fler utförare, en högre
kvalitet, fler profileringar och en högre effektivitet bland samtliga utförare. Med en
ökad valfrihet finns även valfriheten att välja bort. Med fler utförare så kan fler få t.ex.
hemtjänst på ex. finska, arabiska eller turkiska.
När det gäller bostäder skriver majoriteten att man vill kunna erbjuda fler alternativa
boendeformer och en garanti om att snabbt få tillgång till sin lägenhet efter beslut. Det
är ett bra beslut men verkligheten ligger långt borta. De vård- och omsorgsboenden som
är välbehövligt beställda har ännu inte färdigställts och bedöms bli försenade. Därför
utökas budgeten för ytterligare externa placeringar!
Osäkerheten/neddragningen i budgeten belyses väldigt bra och överskådligt på sidan 23.
Exempelvis en avvikelse på 24,9 årsplaceringar när det gäller demenssjuka kan innebära
minst lika många personer. Det råder också stor osäkerhet när det gäller personlig
assistans och LSS.
Att på fel ställen skära ner budgeten för nämnden då kommunen räknar med en lägre
befolkningstillväxt tycks kortsiktigt. De som flyttar till kommunen är i de flesta fall
yngre personer. Den åldrande befolkningen är den som redan finns i Botkyrka. Vi
moderater har en lägre budgetram än majoriteten, men vi gör andra prioriteringar och
vill effektivisera där det inte drabbar brukarna själva. Vi anslår även medel för en
Äldreombudsman.

Kia Hjelte

Carl Baker

BOTKYRKA KOMMUN
Vård- och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-12-12

§ 87
Internkontrollplan 2017 (von/2016:211)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner planen för internkontroll 2017.

Sammanfattning
Nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina respektive verksamhetsområden och ska vid behov besluta om nämndspecifika regler och anvisningar för den interna kontrollen.
Internkontrollplanen innehåller kontrollmoment inom områdena ekonomi,
HR och IT. Totalt finns 7 kontrollpunkter som ska kontrolleras mellan en till
fyra gånger per år. Rapportering av utförda kontroller görs kontinuerligt till
förvaltningschef samt i samband med årsredovisningen till nämnden.
Nytt kontrollmoment i internkontrollplanen 2017 är statsbidrag. Vidare har
ett par av kontrollmomenten som fanns med i 2016 års plan tagits bort.
Detta beror på att kommunledningsförvaltningen istället genomför dessa
granskningar för samtliga förvaltningar. Resultatet av kommunledningens
kontroller rapporteras till vård- och omsorgsnämnden samtidigt som resultatet från nämndens interna kontroller redovisas.
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BOTKYRKA KOMMUN
Vård- och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-12-12

§ 88
Beställning av vård- och omsorgsboende (von/2016:212)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beställer planering och projektering för byggnation av ett nytt vård- och omsorgsboende med 60 platser av Tekniska
nämnden. Nämndens lokalfunktionsprogram ska utgöra grund för verksamhetens behov.

Sammanfattning
Enlig vård- och omsorgsförvaltningens prognoser kommer behovet av platser i särskilt boende öka under de kommande åren och förvaltningen har
därför behov av att på olika sätt skapa fler platser i särskilt boende.
Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår därför att nämnden beställer ett
nytt vård- och omsorgsboende med 60 platser av Tekniska nämnden.
Utifrån äldreplanen och boendeplanen finns önskemål om att boendet ligger
i närhet till dagligvaruhandel, kommunikationer, primärvård och tillgänglig
utemiljö.
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BOTKYRKA KOMMUN
Vård- och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-12-12

§ 89
Nämnduppdrag “ Plan för omvandling av Orren till servicehus”(von/2016:170)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens plan för att omvandla
Orren till servicehus samt att succesivt avveckla servicelägenheterna inom
Akvarellen och Tre Källor.

Sammanfattning
På uppdrag av vård- och omsorgsnämnden har vård- och omsorgsförvaltningen tagit fram en plan för att omvandla Orren till servicehus samt för att
succesivt avveckla servicelägenheterna inom Akvarellen och Tre Källor.
Förvaltningens plan är att omvandlingen av Orren till servicehus ska vara
slutförd senast den 1 september 2017. För att omvandla Orren till servicehus
med aktiviteter för de boende planeras en aktivitetsledare anställas på deltid.
Avveckling av Akvarellen och på Tre Källor ska ske succesivt, vilket innebär att lägenheterna avyttras i samband med att en boende flyttar. Ingen boende på Akvarellen och Tre Källor som vill bo kvar kommer att tvingas till
en flytt utan kommer att kunna bo kvar tills behovet förändras.
Protokollsanteckning

Vård- och omsorgsnämnden godkänner att Kia Hjelte (M) och Carl Baker
(M) får lämna en protokollsanteckning:
Vi moderater tycker att omvandlingen av Orren till servicehus är bra. Vi anser att ett servicehus kommer att bli ett bra komplement till Trygghetsboende som vi tycker ska byggas snarast. Vi efterlyser dock att det i detta beslut borde ha funnits en redovisning av vad ett servicehus är, vad en servicelägenhet är och innehåller - vilket vi tidigare efterlyst. Under vårt nämndsammanträde fick vi nu vetskap om att begreppet " lägenhet med särskild
service " nu frångåtts. I stället används begreppet lägenhet med anpassning?
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BOTKYRKA KOMMUN
Vård- och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-12-12

§ 90
Demensstrategi (von/2016:209)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner demensstrategin.

Sammanfattning
Antalet äldre ökar och vi lever längre – i Botkyrka kommun och i hela landet. I takt med ökande ålder ökar även risken för att utveckla en demenssjukdom. Enligt undersökningar beräknas var femte person över 80 år ha
någon form av demens. I Botkyrka kommer år 2020 antalet personer som är
80 år och äldre vara fler än 3000 och av dessa uppskattas runt 600 ha någon
form av demenssjukdom.
Demenssjukdom innebär att personen under sjukdomstiden får kognitiv
svikt. Demenssjukdomar är progressiva sjukdomar som idag inte kan botas.
Men i tidigt och medelsvår fas kan symtomen på skadan/sjukdomen bromsas upp med läkemedelsbehandling. Tidig upptäckt är därför viktig. Även
icke farmakologiska åtgärder så som välfärdsteknologi och personcentrerad
omvårdnad stöttar och möjliggör att personer med demenssjukdom i tidig
och medelsvår fas ofta kan leva kvar i sitt hem.
En del personer med demensdiagnos kommer inte att ha behov av vård- och
omsorgsboende eller andra insatser. Det finns redan idag fler Botkyrkabor
med demensdiagnos än vad det finns personer som får insatser av vård- och
omsorgsförvaltningen. Då fler och fler äldre med demensdiagnos bor kvar
hemma ökar behovet av fler dagverksamheter för denna grupp. Även behovet av avlastning av anhöriga ökar. Den prognostiserade ökningen innebär
att vi behöver ha god framförhållning och en plan för hur och med vilka
medel kommunen ska möta det behov som kan komma att uppstå.
Personer som är boende på vård- och omsorgsboende får med ökad ålder
och kroppslig sjuklighet en högre risk för att utveckla kognitiv svikt. Därför
vet vi att personalens kompetens kring demenssjukdom och stöd vid kognitiv svikt behöver öka såväl på demensenheter som på somatiska enheter.
Inom hemtjänsten finns ett stort behov av ökad kompetens eftersom personalen där, ofta ensam, möter människor med kognitiv svikt och demenssjukdomar i tidig till medelsvår fas i ordinärt boende. En långsiktig plan för
hur arbetet med personer med demens ska utvecklas måste därför tas fram.
Medarbetarnas kompetensutveckling ska inom hemtjänsten vara inriktad på
att tidigt upptäcka kognitiv svikt, personcentrerad omvårdnad och riskbedömningar kring beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom och hur dessa symtom kan undvikas med bemötande och olika förhållningssätt.
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BOTKYRKA KOMMUN
Vård- och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-12-12

§ 91
Revidering av delegationsordning (von/2016:49)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner delegationsordningen med ändring
enligt nedan.
Delegationsordningen gäller från och med 2016-12-23 och tillsvidare.

Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning är i behov av en uppdatering. Ändringar i delegationsordningen föreslås för att göra verksamheten
mindre sårbar och för att säkerställa att behörig beslutsfattare alltid finns på
plats. I samband med detta görs även vissa andra mindre ändringar.
Yrkanden

Kerstin Amelin (V) avger följande ändringsyrkande: Ett tillägg görs till delegationsordningens punkt B16 där ”daglig verksamhet” läggs till i beslutspunkten enligt nedan:
B
16

Beslut om bistånd i form av turbundna resor mellan korttidshemmet/hemmet och skola/ daglig verksamhet

4 kap 2 § SoL

LSS-handl.
Biståndshandl.
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BOTKYRKA KOMMUN
Vård- och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-12-12

§ 92
Yttrande över remiss - strategi och riktlinjer för ett jämlikt
Botkyrka (von/2016:178)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget.
Kia Hjelte (M) och Carl Baker (M) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen önskar vård- och omsorgsnämndens yttrande över förslag
till strategi och riktlinjer för ett jämlikt Botkyrka.
Förvaltningen tycker att inriktningen och innehållet i strategin är bra och
välkomnar att flera strategiska dokument ersätts med ett. Riktlinjens innehåll är i sin helhet bra och dokumentet har ett bra upplägg och struktur. Den
stödjer oss i att ha ett jämlikhetsperspektiv i det vi gör och ger oss stöd i hur
vi kan tänka och analysera. Både strategin och riktlinjen hade kunnat var lite
mer konkret formulerade. En tydlig plan för arbetet med ett jämlikt Botkyrka, tydlig kommunikation, utbildningsinsatser och en kontinuerlig uppföljning behövs för att implementera strategin och riktlinjerna i den dagliga
verksamheten, både från kommunledningsförvaltningen och i den egna förvaltningen.
Yttranden

Johan Holmberg (SD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Kerstin Amelin (V), Maria Trygg (S), Berit Larsson (S), Eva Martin (MP),
Junaid Chaudhry (S), Karin Blid (S), Esra Elcim (MP), Isak Nobuoka (MP)
och Monica Brundin (V) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Vård- och omsorgsnämnden godkänner att yttrandena får biläggas protokollet.
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Särskilt yttrande
Vård- och omsorgsnämnden 2016-12-12
Ärende 9 Yttrande över remiss- Förslag till strategi och riktlinjer för ett
jämlikt Botkyrka(von/2016:178)
Vi Sverigedemokrater ställer oss frågande till varför Botkyrka skall verka för att vara en
interkulturell kommun. Interkultur är enligt majoritetens definition en vidareutveckling av
det mångkulturella samhället. Det mångkulturella samhället innebär att en stat ska byggas
på vitt skilda värderingar som verkar sida vid sida. Det innebär att lagstiftning, seder och
bruk samt skyldigheter och rättigheter måste kompromissas i ett försök att tillgodose alla
olika kulturer. I praktiken leder det till splittring och segregation då kulturkrockar uppstår.
Att eftersträva ett mångkulturellt samhälle leder till en splittringspolitik där olika grupper på
ett ogynnsamt sätt ställs mot varandra. Enligt oss finns det inget positivt med att vilja
vidareutveckla detta samhällskoncept.
Majoriteten gillar att tala om interkultur som något positivt. Man har däremot svårt att
redogöra konkreta exempel gällande vad som är positivt med interkulturella konceptet.
Majoriteten i Botkyrka har trots allt haft makten i många år och kunna genomföra dessa
utopiska idéer. Botkyrka borde således frodas av framgången. Vi läser istället vecka efter
vecka att Botkyrka får negativa rubriker i både lokal och rikspress. Media skriver ju inte
systematiskt negativt om Botkyrka, de skriver helt enkelt om vad som händer i kommunen.
Vi ser ett Europa, Sverige och Botkyrka som slits isär av de problem som det mångkulturella
samhället själv skapar. Trots medborgares oro så väljer majoriteten att trivialisera deras oro
genom att kalla det för ”rykten”.
Vi ser positivt på att Botkyrka kommun äntligen verkar ta hedersproblematiken på allvar.
Däremot är det oroväckande när man läser Amineh Kakabaveh´s (V) bok ”Amineh – inte
större än en Kalasjnikov”, där man kan läsa att hon ansåg sig motarbetad av kommunen när
det gäller hennes rapport om hedersproblematiken i norra Botkyrka 1 . Om detta stämmer
måste Botkyrka kommun ta alla rapporter om hedersproblematik på allvar och inte bara ta
in de rapporter som passar in i den bild som Botkyrka kommun vill förmedla.

För Sverigedemokraterna Botkyrka

Ulrika Ekengren

1

S 224 ”Amineh – inte större än en Kalasjnikov”, Ordfront förlag 2016

Johan Holmberg

Vård- och omsorgsnämnden 2016-12-12
Ärende 9 Yttrande över remiss - Förslag till strategi och riktlinjer för
ett jämlikt Botkyrka(von/2016:178)

Särskilt yttrande (S, V, MP)
I Botkyrka bor invånare från världens alla hörn. Här möts personer med olika bakgrunder och
erfarenheter och här har alla skapat sig ett hem. Det alla har gemensamt är att de är
Botkyrkabor, oavsett om en bott här en vecka eller hela sina liv. Vi vill inte prata om första
eller andra generationens invandrare utan om första eller andra generationens Botkyrkabo.
Som Botkyrkabo ska du kunna vara stolt över din bakgrund, din historia och din identitet.
Mångfalden i kommunen är en tillgång för alla invånare och ger oss ett försprång i en allt mer
globaliserad värld.
Som socialdemokrater, miljöpartister och vänsterpartister är vi stolta över vår kommun. Men
vi är medvetna om att Botkyrka idag också är en splittrad kommun där livsvillkoren skiftar
beroende på vilket kön, etnicitet, social och religiös bakgrund du har. Genom att ta fram en
ny strategi och riktlinjer för jämlikhet vill vi genom medvetenhet och konkreta åtgärder arbeta
för att minska på dessa skillnader. Vi ser ett interkulturellt Botkyrka där vi inte bara lever sida
vid sida utan där det även finns ett utbyte mellan människor med olika utgångspunkter utifrån
tanken om människors lika värde och mänskliga rättigheter. När vi lever åtskilda skapas
fördomar och förutfattade meningar om andra människor i en ond spiral. I ett interkulturellt
samhälle skapar vi tillsammans gemensamma spelregler för att hantera likheter och olikheter
utifrån demokratiska värderingar. Vi utmanas också att reflektera över vår egen position och
att inte ta vår egen identitet som den enda rätta och givnaDet interkulturella arbetet i kommunen är en viktig pusselbit för att uppnå ett jämlikt Botkyrka.
För att skapa ett Botkyrka där kön, ålder, social, ekonomisk och etnisk bakgrund,
trosuppfattning, funktionsförmåga, könsöverskridande identitet eller uttryck, inte är ett hinder
för att må bra och få tillgång till grundläggande rättigheter, makt och resurser på lika villkor.
Det kommer att gynna oss alla, oavsett social eller ekonomisk position i samhället.

BOTKYRKA KOMMUN
Vård- och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-12-12

§ 93
Svar på remiss - Samverkan mellan länets kommuner och
universitet och lärosäten med vårdutbildningar på högskolenivå (von/2016:74)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar förvaltningens svar som sitt eget.

Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden har från kommunledningsförvaltningen fått i
uppdrag att för kommunens räkning besvara remissen ”Samverkan mellan
länets kommuner och lärosäten med vårdutbildningar på högskolenivå”.
Förvaltningen har för avsikt att succesivt anta modellen om samverkan under förutsättning att det inom samverkansavtalet går att styra antalet studenter utifrån rådande personalsituation inom berörd enhet.
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BOTKYRKA KOMMUN
Vård- och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-12-12

§ 94
Återrapportering beredningsuppdrag - Utred möjligheten
för mer kompetensutveckling i samarbete med Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen
(von/2016:71)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens återrapportering.

Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden har tillsammans med Abetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens ordförande gett respektive förvaltning i uppdrag att
i samverkan utreda möjligheten till ökat samarbete när det gäller mer kompetensutveckling för Vård- och omsorgsnämndens personal inom vissa områden. De områden som uppdraget handlar om är samarbete kring traineejobb, utbildningskontrakt, uppdragsutbildningar för medarbetare (både tillsvidareanställda och visstidsanställda) samt praktik för elever som går SFI:s
vårdspår.
Vård- och omsorgsförvaltningen ser positivt på det samarbete som förvaltningen har med Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen och
ser goda förutsättningar för att arbetet kommer att vidareutvecklas.
Samarbetet har en stor betydelse för arbetet med att hitta former för befintliga medarbetares kompetensutveckling men är också en viktig del i arbetet
med den framtida kompetensförsörjningen inom vof.
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§ 95
Redovisning av anmälningsärenden (von/2016:106,
von/2016:7)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden tar del av ärendena.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige:
§ 187 KF 2016-10-27 Kommunens delårsrapport 2016 (von2016:106)
§ 188 KF 2016-10-27 Revidering av reglemente och tillämpningsanvisningar för interkontroll ( KS/2016:296)
Protokoll från förvaltningssamverkan 2016-12-07 ( på bordet)
Myndighet
Sammanställning av domar LSS och SOL, juli-september 2016
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§ 96
Redovisning av delegationsärenden (von/2016:169,
von/2016:6, von/2016:89)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att nämnden tagit del av
besluten.

Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande
och tjänstemän enligt vård- och omsorgsnämndens delegationsordning. Beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till vård- och omsorgsnämnden.
Följande beslut har fattats med stöd av delegering:
Ordförande:
A2: Yttrande över samråd över förslag till detaljplan för Slagsta Strand
(von2016:89)
Förvaltningschef
A2: Yttrande över anmälan till JO (von 2016:169) (på bordet)
Myndighet
Delegationsbeslut beslutade av bostadsanpassningen 2016-10-01 – 2016-1031
Delegationsbeslut beslutade av handläggare för LSS, SFB och SOL, 201610-01- 2016-10-31
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§ 97
Ärenden från dialogforum (von/2016:75)
Beslut
Inga inkomna ärenden
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