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Plats och tid Medborgarhuset P1, klockan 9.00 – 14.00 
 Sammanträdet ajournerades 10.50-10.55, 12.00-13.00 
  
Beslutande Lars-Gunnar Nordlander (S), ordförande 
 Christer Nordqvist (S) 
 Billy Anklew (LPO) 
 Maria Nordqvist (L) 
 Lisa Sjelin (C), tjänstgörande ersättare, ej närvarande § 68  
  
  
Övriga deltagare Anda Embretzen, socialchef §§ 57-69 

Emma Linder, områdeschef IFO/Bistånd §§ 66 - 67 
Lisa Pettersson Hallström, verksamhetsutvecklare och 
tf enhetschef Biståndsenheten, §§ 66  

 Agneta Näs, personalrepresentant §§ 57 - 67 
 Helen Nilsson, ekonom §§ 57-65 
 Belinda Härjebäck, sekreterare 
  
  
  
  
Utses att justera Billy Anklew (LPO) 
  
Underskrifter  
Sekreterare 

..................................................... Paragrafer 57-69 
 Belinda Härjebäck 
Ordförande 

..................................................... 
 Lars-Gunnar Nordlander (S) 
Justerare 

..................................................... 
 Billy Anklew (LPO) 

 
  
  
 INFORMATION 
 
 

Bevis om justerade protokoll anslås sedan 2018-01-01 på 
kommunens officiella tillika digitala anslagstavla. 
 
Besök www.herjedalen.se för att nå anslagstavlan. 
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Su § 57 
 
Ekonomisk uppföljning 2019 
Dnr KS 2019/205 
 
ÄRENDE 
 
Ekonom Helen Nilsson informerar om ekonomin i socialförvaltningens 
verksamheter i helhet, enligt tidigare fattade beslut i socialnämnden 
2016-12-13 § 143, 2017-02-28 § 23 samt 2017-05-23 § 84. 
 
Resultat mars 2019 i relation till budget: 
 
Verksamhet          Resultat (tusentals kronor)   
Gemensam administration                             -322,5 
Äldreomsorg östra            -5 389,8 
Äldreomsorg västra          -807,1 
LSS            400,4 
Individ- och familjeomsorg           -2 238,8 
Ensamkommande               0 
Socialförvaltningens verksamheter totalt        -8 357,8 
 
 
Uppföljning av kostnader (mars 2019 jämfört med mars 2018): 
 
- Kostnader för inhyrd personal har minskat med totalt 1 084 500 

kronor jämfört med mars 2018.  
- Kostnader för kvalificerad övertid inom äldreomsorgen har minskat 
 med totalt 199 100 kronor jämfört med mars 2018. 
- Kostnader för sjuklön har ökat med totalt 344 300 kronor jämfört 

med mars 2018.  
- Antal beviljade insatstimmar inom främst hemtjänsten yttre Sveg har 

ökat med totalt 1 320 timmar jämfört med mars 2018. 
 
BESLUT 
 
Socialutskottets beslut 
 
- Informationen förklaras delgiven. 
 
______ 
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Su § 58 
 
Socialutskottets verksamheter, information och rapporter 
Dnr KS 2019/48 
 
ÄRENDE 
 
Information från socialutskottets verksamheter inom äldreomsorgen 
västra och östra, LSS funktionsstöd samt Individ och familjeomsorgen 
(IFO) ges av socialchef Anda Embretzen. Områden som gicks igenom 
var arbetsbelastning, budgetuppföljning, kvalitetsuppföljning, 
arbetsmiljöuppföljning. 
 
Enligt beslut i socialutskottet den 19 mars 2019 (Su § 36) ges även en 
tydligare redovisning per enhet där även här områdena 
arbetsbelastning, budgetuppföljning, kvalitetsuppföljning, 
arbetsmiljöuppföljning ingår. 
 
BESLUT 
 
Socialutskottets beslut 
 
- Informationen förklaras delgiven. 
 
______ 
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Su § 59 
 
Förslag på åtgärdsplan för att få en budget i balans 
inom socialförvaltningen  
Dnr KS 2019/489 
 
ÄRENDE 
 
Med anledning av socialutskottets genomgång av socialförvaltningens 
verksamheter (§ 58) presenterades även ett första förslag på 
åtgärdsplan med punkter som ska bidra till att socialförvaltningen kan 
få en budget i balans. Åtgärdsplanen behöver antas av socialutskottet 
och läggs därför som en egen punkt. 
 
Åtgärdsplanen presenterades av socialchef, Anda Embretzen.  
 
Åtgärdsplanen medför en kostnadsreducering inom socialförvaltningen 
på totalt 13 540 000 kronor. 
 
Utskottet diskuterar åtgärdsplanen. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande yrkar att föreliggande åtgärdsplan antas samt att 
förvaltningen får i uppdrag att fortsätta arbetet med att ta fram 
ytterligare åtgärder för att få en budget i balans. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Socialutskottets beslut 
 
- Åtgärdsplan för att få en budget i balans inom socialförvaltningen 

antas. 
 
- Utskottet uppdrar till förvaltningen att fortsätta arbetet med att ta 

fram ytterligare åtgärder för att få en budget i balans. 
 
______ 
  
AJOURNERING 
 
Sammanträdet ajourneras 10.50 – 10.55 
  



HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD 
   
Kommunstyrelsens socialutskott 2019-04-23 6 

 

Justerandes sign Beslutsexp. 

Su § 60 
 
Omstrukturering äldreomsorgen inklusive handlingsplan. 
Dnr KS 2019/49 
 
ÄRENDE 
 
Vid socialutskottets sammanträde den 22 januari 2019 (Su § 5), 
beslutades att socialchefen ska ta fram en plan för hur den påbörjade 
omställningen av Fjällglimten, Mobacka och Senioren ska kunna 
genomföras. Förslaget skulle belysa praktiska och ekonomiska 
konsekvenser av omställningen samt tas fram utifrån förutsättningen 
att omstruktureringen ska vara klar vid årsskiftet 2019-2020. 
 
Vid socialutskottets sammanträde den 19 mars 2019 (Su § 39) 
beslutades att förvaltningen får i uppgift att ta kontakt med brukare och 
deras anhöriga för att förbereda dem för konsekvenserna av 
handlingsplanen innan beslut tas. 
 
Kontakt med brukare och anhöriga är nu genomfört och handlingsplan 
för omställning av Fjällglimten, Mobacka och Senioren föreligger.  
 
Utskottet diskuterar handlingsplanen. 
 
YRKANDE 
 
Ordföranden yrkar att handlingsplan för omställning av Fjällglimten, 
Mobacka och Senioren antas. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordföranden prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Socialutskottets beslut 
 
- Handlingsplan för omställning av Fjällglimten, Mobacka och 

Senioren antas. 
 
RESERVATIONER 
 
Billy Anklew (LPO) 
 
______ 
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Su § 61 
 
Medborgarförslag om att Härjedalens kommun beviljar rabatt för 
färdtjänst inom länet 
Dnr KS 2018/372 
 
ÄRENDE 
 
Den 15 juni 2018 inkom ett medborgarförslag till kommunfullmäktige 
om att Härjedalens kommun beviljar rabatt för färdtjänstresor inom 
länet som är 170 km eller längre till personer med behov av färdtjänst. 
Förslaget är att egenavgiften för resan ska motsvara ett dagkort med 
buss som för nuvarande är 396 kronor. 

Under 2018 har det gjorts 35 enkelresor med färdtjänst som är 170 km 
och längre inom länet. Av dessa har 16 stycken varit tur- och 
returresor. Kommunens kostnad för dessa resor uppskattas till cirka 
122 000 kronor. Resenären har betalat 900 kronor för tur- och 
returresa och 450 kronor för enkelresa.  

Dagbiljett för resa med länstrafik kostar 396 kronor, vilket gör att resan 
med färdtjänst blir 504 kronor dyrare för dem som åker tur och retur. 
En enkel biljett till Östersund med buss kostar 300 kronor, som utgör 
en skillnad med 150 kronor för resa med färdtjänst. Om kommunen 
skulle subventionera dessa resor till en kostnad av 
dagbiljett/enkelbiljett ökar kommunens del med 16* 504+3*150 = 8514 
kronor. Summan kan bedömas som relativt låg. 

Enligt medborgarförslaget är önskemål om rabatt för resor för 170 km 
och längre. Egenavgift för färdtjänst överstiger kostnaden för en 
dagbiljett inom länet redan vid resor som är 58 km och längre för tur 
och retur och uppgår till 402 kronor.  

 Kostnadsreducering av resor från 170 km och längre bör beaktas 
utifrån likställighetsprincipen. Kommunen måste kunna motivera 
kostnadsreducering av en del resor och inte alla där egenavgiften 
överstiger priset för en dagbiljett. Om kommunen betalar 
mellanskillnaden på samtliga resor som är dyrare än en dagbiljett inom 
länet blir kommunens kostnader för färdtjänst betydligt högre.  

Enligt kommunallagens likställighetsprincip (kap. 2 § 3) får inte 
kommuner särbehandla vissa kommunmedlemmar annat än på sakliga 
grunder. Att rabattera en del av resorna som överstiger kostnaden för 
en dagbiljett kan vara svårt att argumentera för utan hänsyn till 
egenavgifter i sin helhet. 

Kommunens ekonomiska läge tillåter inte ytterligare utgifter som inte är 
lagstadgade. Med anledning till detta bör medborgarförslaget avslås. 
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Su § 61, forts 
 
Enbart för resor 170 km och längre krävs utökning av budget för 
färdtjänst med cirka 8000 kronor. Om fler resor rabatteras kan 
kostnadsökningen bli mer omfattande. 

Utskottet tog del av ”Informationsblad om färdtjänst och 
riksfärdtjänstför dig som är bosatt (folkbokförd) i Berg, Bräcke, 
Härjedalen, Krokom, Ragunda och Åre kommun”. 

FÖRVALTNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Socialförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
medborgarförslag om att Härjedalens kommun beviljar rabatt för 
färdtjänst inom länet avslås 

BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar förvaltningens beslut och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Socialutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
- Medborgarförslag om att Härjedalens kommun beviljar rabatt 

för färdtjänst inom länet avslås. 
______ 
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Su § 62 
 
Avgifter inom äldreomsorg 
Dnr KS 2019/445 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-10 (Kf § 128) att debitering för 
hemtjänst ska ändras från avgift per nivå till att debitera per utförd 
timme. Förutsättningen för detta har varit att det digitala planerings- 
och tidsmätningssystemet TES är införd i verksamheterna. Sista enhet 
planeras vara klar med införandet maj 2019, vilket gör att debitering 
utifrån utförd tid är möjligt.  
 
Enligt kommunallagen och socialtjänstlag kan kommunfullmäktige 
besluta om taxor och avgifter för vård och omsorg, men avgiften får 
inte överskrida kommunens självkostnadspris. Enligt uträkning utifrån 
lönekostnader för baspersonal, resor och förbrukningsmaterial uppgår 
en snittkostnad per en timme hemtjänst till 380 kronor. Kostnaderna för 
administration och ledning är inte medräknade.  
 
Avgifter för mat inom vård och omsorg ligger under självkostnadspriset 
idag och subventioneras med ca 4 000 000 kronor per år. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har informerat att i samband med ny 
upphandling ökar priset för livsmedel med 10 %, vilket leder till att 
självkostnadspriset för mat inom vård och omsorg ökar.  
 
FÖRVALTNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Socialförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige fastställer ny taxa 
för hemtjänst med 380 kronor per utförd timme, för hemsjukvård fast 
avgift med 300 kronor per månad, för enstaka besök av legitimerad 
personal utan anslutning till hemsjukvård 300 kronor per besök.  
Dessa avgifter börjar gälla från och med 2019-09-01.  
 
Avgifter för matabonnemang och matdistribution höjs med 10 % från 
2020-01-01. 
 
Riktlinjer för avgiftshandläggning inom omsorg om äldre och personer 
med funktionsnedsättning i Härjedalens kommun uppdateras enligt 
förslag.  
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar förvaltningens beslut och finner att det bifalls. 
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Su § 62, forts 
 
BESLUT 
 
Socialutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
- Fastställa ny taxa för hemtjänst med 380 kronor per utförd 

timme, för hemsjukvård fast avgift med 300 kronor per 
månad, för enstaka besök av legitimerad personal utan 
anslutning till hemsjukvård 300 kronor per besök.  

 
- Avgifter börjar gälla från och med 2019-09-01.  
 
- Avgifter för matabonnemang och matdistribution höjs med 10 

% från 2020-01-01. 
 
- Riktlinjer för avgiftshandläggning inom omsorg om äldre och 

personer med funktionsnedsättning i Härjedalens kommun 
uppdateras enligt förslag.  

 
______ 
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Su § 63 
 
Yttrande om rekommendation till kommunerna om gemensam 
finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i 
socialtjänstens verksamheter 
Dnr KS 2019/449 
 
ÄRENDE 
 
Alla människor som möter socialtjänsten vill bli och förväntar sig att bli 
behandlade i enlighet med bästa tillgängliga kunskap. Kvalitetsregister 
och brukarenkäter ger kommunerna en unik möjlighet att säkra 
kunskap och lärandet i sina verksamheter. 
 
Det råder en bred enighet om vikten av en kunskapsbaserad 
socialtjänst. Kommunerna, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
och staten har därför under lång tid samverkat för kunskapsutveckling 
inom socialtjänsten. Till stora delar har arbetet finansierats inom ramen 
för överenskommelser mellan staten och SKL. Medlen som förut var 
riktade statsbidrag är nu, efter önskemål från kommunerna, generella 
statsbidrag. Kommunerna kan nu själva prioritera hur dessa medel ska 
användas exempelvis genom att i samverkan finansiera, driva och 
förvalta avgörande delar för kunskapsstyrning inom socialtjänsten. 
 
De tjänster och stöd som ingår i förslaget har aldrig finansierats inom 
ramen för SKL:s ordinarie medlemsavgift utan SKL har stöttat 
kommunerna i denna utveckling med stöd av överenskommelser 
mellan SKL och regeringen, tillfällig gemensam finansiering från 
kommunerna eller interna tillfälliga utvecklingsmedel. Efter 2016 är de 
omfattande överenskommelserna med staten, för utveckling inom 
socialtjänstens område, avslutade. SKL rekommenderade därför i juni 
2016 kommunerna att gemensamt finansiera en stödfunktion på SKL 
för att bidra till en mer evidensbaserad socialtjänst under åren 2017-
2018. Det angavs i rekommendationen att SKL i slutet av 2018 skulle 
återkomma om hur den framtida organisationen och finansieringen för 
detta stöd skulle kunna utformas. 
 
För områden där kommunerna ser behov av en hållbar och långsiktig 
samverkan, struktur och stöd krävs således nu en mer långsiktig 
finansiering, drift och förvaltning. Kommunerna behöver gemensamt 
identifiera och långsiktigt säkerställa finansiering för de verksamheter 
och funktioner de vill samverka kring och samordna tillsammans med 
SKL. 
 
Den 14 december 2018 lämnar SKL:s styrelse en rekommendation till 
Sveriges kommuner om en gemensam finansiering av socialtjänstens 
kunskapsstyrning. Finansieringen av socialtjänstens kunskapsstyrning 
är en sådan viktig fråga att den bör rymmas alternativt prioriteras som 
en del av medlemsavgiften. I det föreslagna yttrandet till SKL 
framhåller kommunen återigen vikten av att en annan  
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Su § 63, forts 
 
finansieringslösning tas fram under de närmaste åren inom ramen för 
kommunens medlemsavgift. 
 
Om förslaget om gemensam finansiering inte går genom riskerar 
kommunen att stå utanför det samlade systemet för socialtjänstens 
kunskapsstyrning samt förlora tillgången till viktiga kvalitetsregister - 
som Senior Alert, Svenska palliativregistret, BPSD-registret och 
RiksSår. Registren tillhandahåller värdefulla data som används för 
kvalitetssäkring och målstyrning. 
 
Finansieringen av socialtjänstens kunskapsstyrning är en sådan viktig 
fråga att den bör rymmas alternativt prioriteras som en del av 
medlemsavgiften. Arbete med att finna en annan finansiering kan ta 
tid.  För att inte behöva riskera att förlora tillgången till det samlade 
systemet för socialtjänstens kunskapsstyrning föreslås kommunen 
acceptera SKL:s rekommendation. 

FÖRVALTNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Socialförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ställer sig bakom 
Sveriges och Kommuners Landstings styrelses rekommendation och 
antar förslaget om en gemensam finansiering för åren 2020 – 2023 av 
ett mer samlat system för socialtjänstens kunskapsstyrning. 

BESLUTSGÅNG 
 
Ordföranden prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls.  
 
BESLUT 
 
Socialutskottets förslag 
 
- Kommunstyrelsen ställer sig bakom Sveriges och 

Kommuners Landstings styrelses rekommendation och antar 
förslaget om en gemensam finansiering för åren 2020 – 2023 
av ett mer samlat system för socialtjänstens 
kunskapsstyrning. 

______ 
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Su § 64 
 
Meddelanden 
 
ÄRENDE 
 
Föreligger följande meddelanden: 
 
- – Verksamhetsberättelse familjerådgivningen i Jämtlands län 2018, 
KS 2019/394. 
 
– Beslut IVO gällande händelser som har medfört eller hade kunnat 
medföra en allvarlig vårdskada (Lex Maria), Dnr Ks 2019/179. IVO 
avslutar ärendet och kommer inte vidta några ytterligare åtgärder. 
 
– Beslut IVO gällande anmälan Lex Sarah, Dnr Ks 2019/78. IVO 
avslutar ärendet och kommer inte vidta några ytterligare åtgärder. 
 
– Skrivelse från HRF till kommunstyrelsens socialutskott, Dnr Ks 
2019/398. 
 
– Anmälan till IVO gällande avvikelser på demensboendet Nymon (Lex 
Sarah), Dnr Ks 2019/462. 
 
– Beslut IVO gällande anmälan allvarlig vårdskada vid Svegsmon (Lex 
Maria), Dnr Ks 2019/179. IVO avslutar ärendet och kommer inte vidta 
några ytterligare åtgärder. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande yrkar att förvaltningen får i uppdrag att ge ett svar till 
Hörselskadades förening i Härjedalen (HRF) gällande den inkomna 
skrivelsen. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Socialutskottets beslut 
 
- Förvaltningen får i uppdrag att ge ett svar till Hörselskadades 
förening i Härjedalen (HRF) gällande den inkomna skrivelsen. 
______ 
 
AJOURNERING 
 
Sammanträdet ajourneras 12.00–13.00 
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Su § 65 
 
Beslut fattade enligt delegation 
 
ÄRENDE 
 
För socialutskottets kännedom anmäls delegationsbeslut fattade under 
perioden 2019-03-01 – 2019-03-31. 
______ 
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Su § 66 
 
Information om Individens behov i centrum (IBIC) 
 
ÄRENDE 
 
Lisa Pettersson Hallström, verksamhetsutvecklare och tf. enhetschef 
Biståndsenheten, informerar utskottet om arbetssättet Individens 
behov i centrum (IBIC).  
 
IBIC är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt som utgår från 
individens behov, resurser, mål och resultat inom olika livsområden i 
dagliga livet. Med ett systematiskt arbetssätt beskrivs nuläge, mål och 
resultat med strukturerad dokumentation. Det ger säkrare överföring 
och återanvändning av information. Uppföljning är en viktig del av IBIC. 
 
Handläggare och utförare använder Internationell klassifikation av 
funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ICF, som gemensamt 
tankesätt och språk. 
 
Målet är att individen får sina behov beskrivna på ett likvärdigt sätt i 
hela landet och att individen får möjlighet att stärka sina egna resurser 
avseende genomförande av aktiviteter och delaktighet. IBIC ger även 
ett stöd i samtal med anhöriga för att beskriva deras situation och 
behov av stöd.  
 
IBIC införs just nu inom individ- och familjeomsorgen (IFO) i 
kommunen. 
 
______ 
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Su § 67 
 
Riktlinjer för biståndshandläggning samt verkställighet för äldre och 
funktionsnedsatta i Härjedalens kommun 
KS 2019/470 
 
ÄRENDE 
 
En uppdaterad version av ”Riktlinjer för biståndshandläggning samt 
verkställighet för äldre och funktionsnedsatta i Härjedalens kommun” är 
framtaget av förvaltningen och redovisas för utskottet.  
 
Utskottet diskuterar riktlinjerna.  
 
Förvaltningen fortsätter arbetet med riktlinjerna och redovisar arbetet 
för utskottet när detta är klart. 
 
______ 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Su § 68 
 
Familjehemsutredning 
XXXXXX-XXXX, Xxxxx, Xxxxx och XXXXXX-XXXX, Xxxxxx, Xxxxx 
 
ÄRENDE 
 
Utredning enligt 6 kap. 6 § socialtjänstlagen gällande familjehem. 
 
Se utredning i personakt. 
 
FÖRVALTNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Socialförvaltningen föreslår socialutskottet besluta att enligt 6 kap. 6 
§ socialtjänstlagen godkänna XXXXXX-XXXX, Xxxxxx, Xxxxxx och 
XXXXXX-XXXX, Xxxxxx, Xxxxxx som familjehem för XXXXXX-
XXXX, Xxxxxx, Xxxxxx då xxx redan är beviljad insats i form av 
familjehemsplacering som kan tillgodose xxxxxx med trygg bostad 
och vuxenstöd gällande xxxxxx medicinska insatser kring 
diabetessjukdom och även xxxxxx allmänna psykosociala utveckling. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar socialförvaltningens förslag och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Socialutskottets beslut 
 
- Enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen godkänna XXXXXX-XXXX, 

Xxxxxx, Xxxxxx och XXXXXX-XXXX, Xxxxxx, Xxxxxx som 
familjehem för XXXXXX-XXXX, Xxxxxx, Xxxxxx. 

 
JÄV 
 
Lisa Sjelin (C) deltar inte i ärendets handläggning. 
 
______ 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Su § 69 
 
Minskning av antalet särskilt boendeplatser på Fjällsol 
KS 2019/499 
 
ÄRENDE 
 
Den 12 mars 2019 genomförde Jämtlands Räddningstjänstförbund en 
tillsyn på Fjällsol i Funäsdalen. En anmärkning har gjorts gällande plan 
3 i den nyare delen där det finns två lägenheter där utrymningen är 
mer problematisk. Bedömningen har gjorts att det är tveksamt om det 
inom rimlig tid går att utrymma sängliggande personer via den smala 
spiraltrappan.  
 
Efterfrågan på särskilt boende platser har minskat i Funäsdalen under 
senaste tiden och det har funnits 4 lediga lägenheter. 
 
Med anledning till ovanstående föreslås att antalet särskilt 
boendeplatser minskas med två platser för att inte ha brukare boende 
på tredje våningen. 
 
FÖRVALTNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Socialförvaltningen föreslår socialutskottet besluta att minska två 
särskilt boende platser på Fjällsol i Funäsdalen 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar socialförvaltningens förslag och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Socialutskottets beslut 
 
- Minska två särskilt boende platser på Fjällsol i Funäsdalen. 
______ 
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