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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-11-21 

 
 

Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn, kl. 13:15–14:00 

 
Beslutande  
Ledamöter S Christina Knutsson, ordf M Lilian Eriksson, 2:e vice ordf  
 S Claes Mankler, 1:e vice ordf M Jean-Francois Loise 
 S Mustafa Güclü FAP Hans Matsols 
 S Renée Andersson KD Håkan Nohrén 
 V Stefan Nyrén  
  
Tjänstgörande S Ingvar Sahlander i stället för Sara Ritäkt (MP) 
Ersättare C Kjell Eriksson  i stället för Annika Eriksson (C) 
 
Övriga deltagare 
Ersättare S Kent Blomqvist FAP Janina Bengtsdotter 
 S Sonja Skansgård   
 V Zohreh Anhari 
  
Tjänstemän Ingalill Frank, socialchef Bror Johansson, bitr socialchef 
 Åsa Johansson, sektionschef Ylva Renström, sektionschef 
 Ove Stenberg, controller Ann Ayoub, sekreterare 
 

 

 

Utses att justera Håkan Nohrén 

Justeringsdag 2012-11- 29 

Justerade paragrafer  219-234 
 
Underskrifter Sekreterare ………………………………………………………………….. 
  Ann Ayoub 

 Ordförande ………………………………………………………………….. 
  Christina Knutsson 

 Justerande ………………………………………………………………….. 
  Håkan Nohrén 

   Bevis 

 

  Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ  Socialnämnden   

Sammanträdesdatum  2012-11-21 

Datum när anslaget sätts upp 2012-12-03 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 

Underskrift  

  ……………………………………………………….. 
  Ann Ayoub 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-11-21 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

Innehållsförteckning 
 
§ 219 Yttrande till tingsrätten om särskilt förordnad vårdnadshavare, sekretess .................. 3 

§ 220 Yttrande till Socialstyrelsen i tillsynsärende, Barn- och familjesektionen,      
 klagomål i barnavårdsärenden, sekretess ..................................................................... 4 

§ 221 Yttrande till Socialstyrelsen i tillsynsärende, Barn- och familjesektionen,      
 klagomål i barnavårdsärende, sekretess ....................................................................... 5 

§ 222 Yttrande till Socialstyrelsen i tillsynsärende, LSS-sektionen, klagomål på 
 boendeförhållande, sekretess ....................................................................................... 6 

§ 223 Utredning och åtgärder med anledning av rapport om missförhållande/risk för 
 missförhållande enligt Lex Sarah (14 kap. 3 § SoL), Vuxensektionens 
 försörjningsenhet ......................................................................................................... 7 

§ 224 Rapportering avseende ej verkställda beslut enligt LSS tredje kvartalet 2012 ........... 8 

§ 225 Rapportering avseende ej verkställda beslut enligt SoL tredje kvartalet 2012 ............ 9 

§ 226 Muntlig information .................................................................................................. 10 

§ 227 Skriftlig information .................................................................................................. 11 

§ 228 Delegationsbeslut ....................................................................................................... 12 

§ 229 Ekonomisk rapport till och med oktober 2012 .......................................................... 13 

§ 230 Uppföljning av intern kontroll 2012 .......................................................................... 14 

§ 231 Socialnämndens sammanträdesplan för 2013 ............................................................ 15 

§ 232 Yttrande över motion från Maria Gehlin (FAP): Slå ihop gymnasieskolan/ 
 vuxenutbildningen och arbets- och integrationskontoret (AIK) i en gemensam 
 utbildnings- och kompetensförsörjningsnämnd ......................................................... 16 

§ 233 Ansökan om serveringstillstånd enligt Alkohollagen för servering till        
 allmänheten på Restaurang Koppis ........................................................................... 17 

§ 234 Ansökan om serveringstillstånd enligt Alkohollagen för servering till  ........................       
 allmänheten på Restaurang Sågmyra Mat Café o Rum ............................................. 18 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-11-21 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 219 Yttrande till tingsrätten om särskilt förordnad vårdnadshavare, sekre-
tess 

 

 
Innehåller hemliga uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen 26:1 och är därför inte 
tillgänglig. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-11-21 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 220 Yttrande till Socialstyrelsen i tillsynsärende, Barn- och familjesektio-
nen, klagomål i barnavårdsärenden, sekretess 

Diarienummer SOC0198/12-785 

 

Innehåller hemliga uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen 26:1 och är därför inte 
tillgänglig. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-11-21 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 221 Yttrande till Socialstyrelsen i tillsynsärende, Barn- och familjesektio-
nen, klagomål i barnavårdsärende, sekretess 

Diarienummer SOC0203/12-785 

 

Innehåller hemliga uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen 26:1 och är därför inte 
tillgänglig. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-11-21 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 222 Yttrande till Socialstyrelsen i tillsynsärende, LSS-sektionen, klagomål 
på boendeförhållande, sekretess 

Diarienummer SOC0202/12-785 

 

Innehåller hemliga uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen 26:1 och är därför inte 
tillgänglig. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-11-21 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 223 Utredning och åtgärder med anledning av rapport om missförhål-
lande/risk för missförhållande enligt Lex Sarah (14 kap. 3 § SoL), 
Vuxensektionens försörjningsenhet 

Diarienummer SOC0207/12-786 

Beslut 

Utredningen enligt Lex Sarah (14 kap 3 § SoL) vid Vuxensektionens försörjningsenhet av-
slutas då det inte kan anses föreligga tillräckligt med skäl för att den rapporterade händel-
sen ska ses som allvarligt missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande enligt Lex 
Sarah. 

Sammanfattning 
En rapport om missförhållande/risk för missförhållande enligt Lex Sarah, 14 kap 3 § SoL, 
överlämnades till Barn- och familjesektionens chef den 15 oktober 2012 av enhetschef vid 
sektionens utredningsgrupp. I rapporten framgår att enheten där missförhållande upptäckts 
gäller en av Vuxensektionens försörjningsenheter. Missförhållandet/risken för missförhål-
lande består av att handläggare vid försörjningsenheten känt till uppgifter som anses kan ha 
haft betydelse för socialnämndens skyldighet att ingripa till barns skydd. Trots denna känne-
dom har ingen information/anmälan lämnats till Barn- och familjesektionen.  

Genomförd utredning visar bland annat att det finns fel och brister i interna rutiner när det 
gäller samarbete, informationsöverföring och samverkan i ärenden som berör barn, vuxna och 
familjer. Händelsen bedöms som fel och brist. Utredarnas bedömning är att det inte kan anses 
föreligga tillräckligt med skäl för att bedöma händelsen som allvarligt missförhållande eller 
påtaglig risk för missförhållande enligt Lex Sarah. Uppföljning kommer att ske om tre måna-
der med fokus på om enheterna uppdaterat och/eller upprättat en samverkansrutin i liknande 
ärenden.  

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-11-06 

Sänds till 
Enhetschef Barn- och familjesektionens utredningsgrupp 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-11-21 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 224 Rapportering avseende ej verkställda beslut enligt LSS tredje kvartalet 
2012 

Diarienummer SOC0014/12-787 

Beslut 

1. Socialnämnden har tagit del av rapporten. 

2. Rapporten överlämnas till kommunens revisorer. 

3. Socialnämnden anmäler till kommunfullmäktige att totalt 13 beslut enligt § 9 Lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inrapporterats till Socialstyrelsen. Av 
dessa är det sju beslut som ej är verkställda inom det tredje kvartalet 2012. Övriga är in-
rapporterade tidigare som ej verkställda men har nu verkställts eller i ett fall avslutats utan 
verkställighet.  

 

Sammanfattning 
Kommunerna har en lagstadgad skyldighet att, enligt § 28 LSS, en gång per kvartal rapportera 
gynnande beslut enligt § 9 samma lag, som inte verkställts inom tre månader till Socialstyrel-
sen. Rapporteringen ska även delges kommunens revisorer. Till kommunfullmäktige skall 
endast statistik lämnas som anger antalet gynnande beslut som ej verkställts.  

För tredje kvartalet 2012 avser de ej verkställda besluten insatserna bostad för vuxna, daglig 
verksamhet, avlösarservice i hemmet och kontaktperson. 

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-10-19 

 
 
 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Kommunfullmäktige i Falu kommun 
Falu kommuns revisorer 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-11-21 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 225 Rapportering avseende ej verkställda beslut enligt SoL tredje kvartalet 
2012 

Diarienummer SOC0015/12-787 

Beslut 

1. Socialnämnden har tagit del av rapporten. 

2. Rapporten överlämnas till kommunens revisorer. 

3. Socialnämnden anmäler till kommunfullmäktige att två beslut enligt Socialtjänstlagen 
(SoL) kap 4 § 1 har inrapporterats till Socialstyrelsen.  

 
Sammanfattning 
Kommunerna har en lagstadgad skyldighet att, enligt kap 16 § 6 f Socialtjänstlagen (SoL), en 
gång per kvartal rapportera gynnande beslut enligt 4 kap 1 § samma lag, som inte verkställts 
inom tre månader till Socialstyrelsen. Rapporteringen ska även delges kommunens revisorer. 
Till kommunfullmäktige skall endast statistik lämnas som anger antalet gynnande beslut som 
ej verkställts.  

För tredje kvartalet 2012 avser de ej verkställda besluten bistånd i form av kontaktperson och 
kontaktfamilj. 

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-10-19 

 
 
 

 

 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Kommunfullmäktige i Falu kommun 
Falu kommuns revisorer 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-11-21 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 226 Muntlig information 

Diarienummer SOC0007/12-700 

Beslut 

Nämnden har tagit del av informationen 

 
Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde ger socialchef Ingalill Frank nämnden en lägesrapport om hur arbe-
tet med överlämnandet av utförande av personlig assistans till AB Omsorgscompagniet i Nor-
den ligger till.   

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-11-21 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 227 Skriftlig information 

Diarienummer SOC0006/12-700 

Beslut 

Nämnden har tagit del av den skriftliga informationen. 

 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen redogör för ovan rubricerade ärende i tjänsteskrivelse daterad den 12 no-
vember 2012 med bilagor enligt följande: 

1. Protokoll från socialförvaltningens förvaltningssamverkan 2012-09-24.                        
Dnr SOC0013/12-021 

2. Protokoll från Kommunala Handikapprådets arbetsutskott 2012-09-18.                      
Övrig post 2012-10-16 

3. Protokoll från Kommunala Handikapprådet 2012-09-18. Övrig post 2012-10-16 

4. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2012-10-11, § 177; Delårsrapport 2012-08-31 
med årsprognos för Falu kommun. Dnr SOC0003/12-042 

5. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2012-10-11, § 178; Disponering av den cen-
trala bufferten. Dnr SOC0003/12-042 

6. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2012-10-11, § 181; Svar på medborgarförslag 
Återinför habiliteringsersättning. Dnr SOC0268/11-008 

7. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2012-10-18, § 124; Genom-
gång av budget och verksamhetsplaner 2013-2015, dag 1. Dnr SOC0002/12-041 

8. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2012-10-19, § 126; Genom-
gång av budget- och verksamhetsplaner 2013-2015. Dnr SOC0002/12-041 

9. Länsstyrelsens godkännande av utbetalning om 270 500 kronor till projekt Dalarnas 
Kompetenscentra för våld i nära relationer (DKV) fas 3. Dnr SOC0243/09 

 

 

 

Sänds till 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-11-21 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 228 Delegationsbeslut 

Diarienummer SOC0016/12-002 

Beslut 

Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll den 21 november 2012, § 
228 godkänns. 

 

Sammanfattning 
Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt en av nämnden beslutad delegationsord-
ning. Beslut som tas på delegation ska redovisas för socialnämnden. 

 

 Tecknade avtal september 2012, beslut 51-58. Dnr SOC0118/12 

 Personalärenden – anställningar och entlediganden, beslut nr 921-997.  Pärmförvaring 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-11-21 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 229 Ekonomisk rapport till och med oktober 2012 

Diarienummer SOC0003/12-042 

Beslut 
 

Nämnden har tagit del av den ekonomiska månadsrapporten till och med oktober 2012. 

 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen redovisar den ekonomiska uppföljningen till och med oktober 2012 samt 
analys och planerade vidtagna åtgärder för att få ekonomin i balans.  

 Socialnämndens sammanlagda underskott gentemot budget beräknas bli -5,9 mkr vid 
årets slut. 

 Förvaltningsledning och administration bedöms få ett överskott på +1,1 mkr. 

 Vuxensektionen bedömer att kostnaden för ekonomiskt bistånd blir en avvikelse mot 
budget med -3,0 mkr och HVB-placeringar för vuxna med -8,0 mkr. 

 Barn- och familjesektionen bedömer att familjehem/jourhem får ett underskott med -
0,5 mkr. HVB-placeringar bedöms ligga i nivå med budget och kontaktperso-
ner/familjer ett överskott på 1,0 mkr. ”Övrigt” bedöms till ett överskott på -1,5 mkr. 

 LSS-sektionen bedömer att budgetavvikelsen för personlig assistans blir -0,5 mkr, ex-
terna placeringar -4,8 mkr och grupp-/servicebostad + 5,0 mkr på grund av att nya ser-
vice- och gruppbostäder inte kommer att starta under året. Daglig verksamhet och öv-
rigt bedöms få ett budgetöverskott + på 2,3 mkr.  

 
Beslutsunderlag 
Ekonomisk månadsrapport till och med oktober 2012 daterad 2012-11-14 

 
 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Ekonomikontoret  
Kommunrevisionen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-11-21 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 230 Uppföljning av intern kontroll 2012 

Diarienummer SOC0251/11 

Beslut 

Den interna kontroll som utförts utifrån tidigare fastställd internkontrollplan för 2012 
godkänns. 

 

Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade den 14 december 2011 om internkontrollplan för 2012. Planen in-
nehöll följande moment som har kontrollerats av förvaltningen.  

 Upphandling är gjord vid större beställning/inköp av varor, tjänster och entreprenader 
 Representation, extern 
 Representation, intern 
 Kontroll av handläggning för att förhindra felaktiga utbetalningar 
 Nystart av och information om synpunktshanteringen i olika forum 
 Upprätta förteckning av bensinkort och säkerställa attester. 

 

Kontrollen visar bland annat att rutiner fungerar bra men behöver i vissa fall utvecklas samt 
att behov finns av förnyad informationsinsats vad gäller regler och policy. 

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-11-14 

 
 

 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Ekonomikontoret 
Kommunrevisionen 

 



15 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-11-21 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 231 Socialnämndens sammanträdesplan för 2013 

Diarienummer SOC0208/12-700 

Beslut 
 

1. Sammanträdesplan för 2013 fastställs enligt förslag. 

2. Socialchefen får i uppdrag att till decembersammanträdet presentera förslag på datum för 
socialnämndens studiedagar 2013 

3. Socialchefen får i uppdrag att arbeta fram program för studiedagarna i samråd med social-
nämndens ordförande att presenteras till nämnden i början av 2013. 

 

Sammanfattning 
Socialnämnden ska enligt reglementet för varje kalenderår upprätta en årsplan för sina sam-
manträden. 

Beslutsunderlag 
Förslag till sammanträdesplan för 2013 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-11-21 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 232 Yttrande över motion från Maria Gehlin (FAP): Slå ihop gymnasiesko-
lan/vuxenutbildningen och arbets- och integrationskontoret (AIK) i en 
gemensam utbildnings- och kompetensförsörjningsnämnd 

Diarienummer SOC0126/12-008 

Beslut 

Förslag till kommunstyrelsen: 

Maria Gehlins (FAP) motion ”Slå ihop Gymnasieskolan/vuxenutbildningen och Arbets och 
Integrationskontoret (AIK) i en gemensam utbildnings och Kompetensförsörjningsnämnd” 
avslås. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har den 14 maj 2012 remitterat rubricerade motion från Maria Gehlin (FAP) 
för yttrande av socialnämnden. Motionären lägger i motionen en rad förslag med syfte att föra 
ihop arbetsmarknads- och integrationskontorets verksamhet med skolförvaltningens gymnasie-
verksamhet och vuxenutbildning under en ny nämnd.  

Socialförvaltningen ser mycket positivt på de ansträngningar som görs för att bidra till att unga 
vuxna ska kunna leva ett självständigt liv med egen försörjningen men ser av den anledningen 
inte något uppenbart behov av eller syfte med en organisatorisk förändring.  

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-11-01 

 
 
 
 

 

 
 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Kommunstyrelsen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-11-21 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 233 Ansökan om serveringstillstånd enligt Alkohollagen för servering till all-
mänheten på Restaurang Koppis 

Diarienummer SOC0183/12-702 

Beslut 

Handelsbolaget Iman Fatma Nur HB beviljas tillstånd för servering av starköl, vin, annan jäst 
alkoholdryck och spritdrycker till allmänheten i serveringslokaler och på uteservering enligt 
ritningar på Restaurang Koppis, Pelle Bergs backe 2, Falun. Serveringstider kl. 11.00 – 
02.00. 

Sammanfattning 
Handelsbolaget Iman Fatma Nur har ansökt genom bolagsmännen om tillstånd för servering av 
starköl, vin, annan jäst alkoholdryck och spritdrycker till allmänheten på Restaurang Koppis, 
Pelle Bergs backe 2 i Falun. Tillstånd söks för servering till allmänheten i serveringslokaler och 
på uteservering. Sökta serveringstider är kl 11.00 – 02.00. Samtliga remissinstanser i ärendet har 
tillstyrkt ansökan.  

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-11-06 

 
 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Iman Fatma Nur HB, Pelle Bergs backe 2, 791 50 Falun 
Enligt fastställda rutiner 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-11-21 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 234 Ansökan om serveringstillstånd enligt Alkohollagen för servering till all-
mänheten på Restaurang Sågmyra Mat Café o Rum 

Diarienummer SOC0184/12 

Beslut 

Enskilda firman Sågmyra Mat Café och Rum beviljas tillstånd för servering av starköl, vin, 
annan jäst alkoholdryck och spritdrycker till allmänheten i serveringslokaler och på uteserve-
ring enligt ritningar på Sågmyra Mat Café och Rum, Tidstrandsvägen 16, Sågmyra. Ser-
veringstider kl. 11.00 – 01.00. 

Sammanfattning 
Enskilda firman Sågmyra Mat Café och Rum har ansökt genom ägaren om tillstånd för servering 
av starköl, vin, annan jäst alkoholdryck och spritdrycker till allmänheten på Sågmyra Mat Café 
och Rum, Tidstrandsvägen 16 i Sågmyra. Tillstånd söks för servering till allmänheten i ser-
veringslokaler och på uteservering. Sökta serveringstider är kl 11.00 – 01.00. Samtliga remissin-
stanser i ärendet har tillstyrkt ansökan.  

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-11-02 

 
 
 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Sågmyra Mat Café och Rum, Tidstrandsvägen 16, 790 22 Sågmyra 
Enligt fastställda rutiner 

 


