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Plats och tid Nämndhuset, via skype, torsdagen den 28 januari 2021 kl 10.15 – 14.35, med 
ajournering 12.00 – 13.15 och 14.05 – 14.10. 

Beslutande Ledamöter 

Krister Mc Carthy (S), Ordförande 
Birgitta Alevård (V), 1:e vice ordförande 
Margareta Tjärnlund (M), 2:e vice ordförande 
May Andersson (S) 
Fredrik Olsson (S) 
Christine Sprinzl (MP) 
Maria Norberg (C) 
Kenneth Lunneborg (SD) 
Agneta Jonsson (S) 
 
Tjänstgörande ersättare 

Birgitta Wiklander (KD) tjänstgörande för Elina Visén (KD) 
Camilla Nilsson (L) tjänstgörande för Malin Plantin Sjöblom (M) 

Närvarande ej tjänstgörande 
ersättare 

Ersättare 

Johan Wester (C) kl. 10.15 - 11.40 
Börje Karlsson (SD) 
Ingrid Mähler (S)  

Övriga närvarande Mats Collin, förvaltningschef 
Linda Ångman, nämndsekreterare 
Pär Hägglund, enhetschef kl. 10.15 – 13.40 
Maria Hellström, verksamhetschef kl. 10.15 – 13.40 
Fredrik Bergman Gullmark, controller kl. 10.45 – 11.20, 13.15 – 13.40 
Johanne Lundgren, controller kl. 10.45 – 11.20, 13.15 – 13.40 
Susanne Sundström, controller kl. 10.45 – 11.20, 13.15 – 13.40 
Anna-Maria Viklander, enhetschef kl. 10.55 – 13.40 
Fredrik Mattsson, verksamhetschef kl. 13.15 – 13.40 
Elisabeth Sjölander, verksamhetschef kl. 13.15 – 13.50 
Eva Ehn, enhetschef kl. 13.15 – 14.15. 

Justerare Margareta Tjärnlund (M) 

Justeringens plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, 2021-02-02 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 1-13 
 Linda Ångman  

 Ordförande 

  

 Krister Mc Carthy  

 Justerare 

  

 Margareta Tjärnlund (M)   

 
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-01-28 

Datum då anslaget sätts upp 2021-02-03 Datum då anslaget tas ned 2021-02-25 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 
 

Underskrift 

  

 Linda Ångman  
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§ 1 Dnr 21701  

Val av justerare 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att utse Margareta Tjärnlund (M) att justera protokollet, samt 

att protokollet justeras den 2 februari klockan 13.15.             

______             
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§ 2 Dnr 21702  

Godkännande av dagordning 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna dagordningen för dagens sammanträde.            

Bakgrund 

Ordförande går igenom upprättad dagordning.              

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen, föredragningslista 2021-01-27.           

______           
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§ 3 Dnr 21703  

Informationsärenden 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.        

Bakgrund 

Socialnämnden har fått ta del av följande informationspunkter: 

Nämnden önskar Anders Engelholm (ny medicinskt ansvarig sköterska) och 

Susanne Sundström (ny controller) välkomna. 

Information om Covid-19 i kommunen och socialförvaltningens arbete kring 

det – Anders Engelholm, medicinskt ansvarig sköterska.  

Information angående vaccinering inom Regionen – Malin Plantin Sjöblom, 

lokal vaccinationssamordnare. 

Informationsföredragning om ärende Budgetuppföljning 2020  

– Fredrik Bergman Gullmark, controller, Mats Collin, förvaltningschef. 

Informationsföredragning om ärende Återrapport - Djupare analys av vilken 

personaltäthet som måste finnas efter implementering av nya arbetssätt, 

samnyttjande resurser och minskad tid hos respektive brukare  

– Maria Hellström, verksamhetschef. 

Informationsföredragning om ärende Överenskommelse mellan Social- och 

Skolförvaltning rörande rambudget för korttidstillsyn enligt 9 § punkt 7 Lag 

om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)  

– Maria Hellström, verksamhetschef. 

Informationsföredragning om ärende Återrapport av implementering 

stödbehovsbedömning inom LSS – Anna-Maria Viklander, enhetschef. 

Information om Internkontrollplan – Mats Collin, förvaltningschef och  

Pär Hägglund, enhetschef. 

Informationsföredragning om ärende Verksamhetsplan 2021 – Mats Collin, 

förvaltningschef, Maria Hellström, verksamhetschef och  

Pär Hägglund, enhetschef. 
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§ 3, fort. 

Mats Collin, förvaltningschef, informerade om följande: 

 Snabbtester för personal. 

 Nära vård och information om att det är klart med projektledare inom 

detta. 

 Deltagande i nationellt dialogmöte angående prevention och 

förebyggande arbete. 

 Deltagande i SKR:s informationsmöte med anledning av Covid-19. 

 Ny controller inom förvaltningen. 

 Annonsering efter IFO-chef. 

Krister Mc Carthy (S), ordförande Socialnämnden, informerade om följande: 

 Tjänstgöringsrapporter och arvoden som kommer betalas ut i 

februari. 

 

Närvarande ledamöter och ersättare 

Som framgår av närvaroförteckningen ovan, dessa ledamöter, tjänstgörande 

ersättare och ersättare närvarar under hela dagen.            

______                
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§ 4 Dnr 2020-000001 1.2.4.1 

Budgetuppföljning 2020 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.               

Bakgrund 

Socialnämndens resultat 2020 visar ett överskott på 2,8 mnkr vilket 

motsvarar 0,41 procent av nämndens periodbudget. Kommunfullmäktige 

beslutade i oktober om tillskott till nämnden på 18,1 mnkr under budgetåret 

2020 för det odefinierade kostnadsreduceringsbehovet samt för utökade 

platser inom särskilt boende. I resultatet finns även sjuklöneersättningen, 

som betalats ut från Försäkringskassan under perioden april till dec, fördelats 

ut från kommungemensam verksamhet (KS) till nämnderna vilket förbättrar 

socialnämndens resultat med 9,4 mnkr. 

I resultatet finns även en bidragsintäkt på 46,7 mnkr från Socialstyrelsen för 

merkostnader kopplade till Covid-19 och som avser ansökningsomgång ett 

och två. Det finns inga intäkter för december månad i resultatet. Då det inte 

finns något beslut taget om att det är möjligt att återsöka för december 

månad ännu. 

De stora avvikelserna bland kostnaderna består av högre personalkostnader, 

främst till följd av pandemin som råder och de beslut som tagits kring 

åtgärder för att förhindra smittspridning, samt placeringskostnader inom 

omsorg om funktionshindrade och köp av skyddsmaterial. 

Positiva avvikelser är lägre kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd samt 

lägre kostnader för placeringar inom personlig assistans.               

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen, budgetuppföljning december 2020. 

Socialförvaltningen, uppföljning intäkter och kostnader december 2020. 

Socialförvaltningen, uppföljning volymökningar december 2020.           

______            
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§ 5 Dnr 2019-000323 1.1.3.1 

Återrapport - Djupare analys av vilken personaltäthet 
som måste finnas efter implementering av nya 
arbetssätt, samnyttjande resurser och minskad tid hos 
respektive brukare 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar  

att tacka för rapporten och på förvaltningens rekommendation avvakta tills 

stödbehovsbedömningen har införts.             

Yrkanden 

Krister Mc Carthy (S) yrkar på att ta bort socialförvaltningens föreslagna att-

sats; att lägga rapporten till handlingarna och ersätta den med att-satsen: att 

tacka för rapporten och på förvaltningens rekommendation avvakta tills 

stödbehovsbedömningen har införts.   

Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till förslag enligt 

yrkande från Krister Mc Carthy (S).   

Propositionsordning 

Ordförande finner att finns ett förslag till beslut, enligt yrkande. 

Ordförande finner att Socialnämnden beslutar enligt förslaget.      

Bakgrund 

Socialnämnden gav Socialförvaltningen i uppdrag vid nämnd 2019-12-12 att 

återkomma med en rapport gällande en djupare analys av vilken 

personaltäthet som måste finnas efter implementering av nya arbetssätt, 

samnyttjande resurser och minskad tid hos respektive brukare, inom 

verksamhetsområdet Omsorg om funktionshindrade.  

Förslag till beslut  

Analysen av vilken personaltäthet som behövs inom daglig verksamhet och 

de olika boendeformerna redovisar betydande behov av resursförstärkning. 

Undertecknads bedömning är dock att det inte är möjligt att tillgodose dessa 

bedömda behov i den budget som föreslås för 2021.  
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§ 5, fort. 

Det bedömda behovet på 35 årsarbetare skulle innebära behov av ett 

budgettillskott på över 15 miljoner. Undertecknad föreslår därför att 

nämnden beslutar lägga rapporten till handlingarna, och att behovet får 

prövas i samband med arbetet inför budget 2022.              

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2021-01-20. 

Socialförvaltningen, återrapport 2020-01-08.                 

______              
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§ 6 Dnr 2019-000322 1.1.3.1 

Återrapport av implementering stödbehovsbedömning 
inom LSS 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar  

att lägga rapporten till handlingarna.            

Bakgrund 

Socialnämnden beslutade 2019-12-17 att ge Socialförvaltningen i uppdrag 

att implementera Sundsvalls kommuns stödmodell och anpassa den efter 

Härnösands kommuns behov och förutsättningar samt att uppdra till 

Socialförvaltningen att återrapportera implementeringen till Socialnämnden. 

Förslag till beslut  

Rapporten redovisar det arbete som skett sedan nämnden fattade sitt beslut i 

december 2019. Föreslås att rapporten läggs till handlingarna.           

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2021-01-20. 

Socialförvaltningen, återrapport 2021-01-11.               

______                  
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§ 7 Dnr 2021-000006 1.1.3.0 

Överenskommelse mellan Social- och Skolförvaltning 
rörande rambudget för korttidstillsyn enligt 9 § punkt 7 
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar  

att fastställa föreslagen budgetöverenskommelse med skolförvaltningen.          

Bakgrund 

Enligt 9 § 7 LSS har barn över 12 år med funktionshinder rätt till 

korttidstillsyn utanför det egna hemmet, i anslutning till skoldagen samt 

under lov och studiedagar.  Detta gäller alltså högstadiet och gymnasiet och 

gäller samtliga elever som omfattas av LSS oavsett diagnos.  

Socialnämnden köper plats avseende korttidstillsyn av Skolförvaltningen, i 

dagligt tal kallat Fritids. Verksamheten har fram till dags datum bedrivits i 

Villan/Stugan för barn och ungdomar inom 

grundsärskolan/gymnasiesärskola. 

Aktuellt behov 

Inför våren 2021 har behovet av fritidsplats bedömts gälla 20 barn och 

ungdomar med rätt till insats enligt ovan. Uppdrag skickas till ansvarig 

arbetsledare för Villan/Stugan.   

Beskrivning av insatsen, omfattning samt riktlinjer för verkställande 

Korttidstillsyn och dess innehåll 

Av förarbetena till LSS (Prop. 1992/93), står att läsa att insatsen 

korttidstillsyn skall ge skolpliktiga barn över 12 år rätt till fritidsverksamhet 

före och efter skoldagen samt under lov och studiedagar.   

Många ungdomar, med omfattande funktionshinder som har 

förvärvsarbetande föräldrar, kan av olika skäl inte klara sig själva under 

dessa tider. Det är därför nödvändigt att de under sådan tid kan tillförsäkras 

en trygg situation och en meningsfull sysselsättning. I insatsen ingår 

omvårdnad. Exempel på detta kan vara hygien, förflyttningar, på- och 

avklädning eller kommunikation. 
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§ 7, fort. 

Behovet kan vara mycket varierande. Det innebär att tillsynen måste kunna 

utformas flexibelt med utrymme för individuella lösningar. Detta kan vid 

behov ske t ex. genom tillsyn och hjälp i hemmet, reguljära 

fritidsverksamheter med personligt stöd, särskilt anordnade grupper etc.   

Riktlinjer för verkställande av insats m.m. 

-Start och avslut av insats enligt LSS 

Övergång från fritids enligt skollagen till korttidstillsyn enl LSS. 

Elever som går ut åk 6, har rätt till insats korttidstillsyn enligt LSS  

från och med 1 juni.  

Avslut av insats korttidstillsyn enl LSS i samband med avslut av gymnasiet 

sker 30 juni.  

Öppettider  

Utifrån familjernas behov, det vill säga beviljat bistånd och uppdrag, före 

och efter skoldagen, under lov och studiedagar.    

Övergång från en skola till en annan 

Det åligger skolorna att samverka och lämna över relevant information i 

samband med övergång från högstadiet till gymnasiet.  

Rutin för information till vårdnadshavare  

Information om insatsens innehåll samt riktlinjer för verkställande sker av 

ansvarig biståndshandläggare. 

Beräkning rambudget  

Överenskommelsen omfattar en verksamhet som bedrivs före- och efter 

skoldagen, dock ej kvällar. Beräknad budget för 2021 utifrån aktuellt 

elevantal januari 2021, dvs 20 elever +/- 5 elever. Summa 3 785 tkr.  

Avstämning överenskommelse och fastställd rambudget  

Uppföljning ska ske under januari månad varje år, eller när behov uppstår. 

Socialförvaltningen bär ansvaret för att en uppföljning kommer till stånd. 

Därutöver ska båda parter meddela väsentliga förändringar avseende antal 

barn och behov av tillsyn.  

Vid uppföljning ska aktuellt behov och antal barn redovisas/kartläggas.  

Uppsägning överenskommelse 

Denna överenskommelse kan av parterna sägas upp med sex månaders varsel 

och sker senast innan januari respektive augustimånads utgång.          

Beslutsunderlag 

Social- och skolförvaltningen, tjänsteskrivelse 2020-12-21.         

______          
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§ 8 Dnr 2021-000005 1.1.3.0 

Preciserade behovsposter inom riksnormen avseende 
försörjningsstöd 2021 i Härnösands kommun 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att anta bifogat förslag till fördelning av normposter inom riksnormen.         

Bakgrund 

Regeringen har fastställt riksnorm gällande försörjningsstödet för 2021. 

Riksnormen har räknats upp med 0,3 % jämfört med riksnormen 2020. Det 

innebär en höjning med 10-20 kronor mer för varje åldersgrupp. Skäliga 

kostnader för vissa behov avgör riksnormens nivå. Beloppen bestäms av 

regeringen inför varje nytt år och gäller som miniminivå för de behov som 

riksnormen ska täcka.  

Riksnormen för ett hushåll utgör summan av de personliga kostnaderna för 

livsmedel, kläder och skor, fritid och lek, hygien barn och 

ungdomsförsäkring för barn samt därutöver poster för gemensamma 

hushållskostnader som avser att täcka förbrukningsvaror, dagstidning, och 

telefon. I Härnösands kommun beviljas bredband med upp till 200 kr extra i 

månaden utöver riksnormen.  

Regeringen bestämmer inte i detalj hur summorna ska fördelas på respektive 

behovspost. Varje kommun bestämmer fördelningen av behovsposterna 

vilket innebär att varje kommun har olika beräkningar gällande 

utgiftsposterna. Som hjälp vid fördelningen av behovsposterna finns 

Konsumentverkets beräkningar. Konsumentverkets beräkningar är ibland 

högre gällande en del poster i jämförelse med det som ryms inom 

riksnormen. Konsumentverkets beräkningar utgår också utifrån andra 

åldersintervall än de intervall som finns inom riksnormen.             

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2020-12-08. 

Socialförvaltningen, Förslag Normposter 2020.               

______                
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§ 9 Dnr 2021-000003 1.1.3.0 

Verksamhetsplan 2021 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att fastställa förslaget till Verksamhetsplan för 2021,  

att fastställa förslaget till internkontrollplan för 2021,  

att överlämna Verksamhetsplanen till Kommunfullmäktige för kännedom,  

att begära att 2,8 mnkr förs över från kommunstyrelsen till socialnämnden 

för övertagandet av bemanningsenheten m.m, samt           

att uppdra åt socialförvaltningen att utreda och införa ett barnbokslut för 

2021.         

Yrkanden 

Krister Mc Carthy (S) yrkar på tillägg av ytterligare en att-sats: att uppdra åt 

socialförvaltningen  att utreda och införa ett barnbokslut för 2021.  

Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till förslag enligt 

yrkande från Krister Mc Carthy (S).    

Propositionsordning 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut; liggande förslag med 

tillägg av ytterligare en att-sats. 

Ordförande finner att Socialnämnden beslutar enligt förslaget.      

Beskrivning av ärendet 

Verksamhetsplanen är en beskrivning av de aktiviteter som nämnden 

planerar att genomföra det kommande året. Verksamhetsplanen konkretiserar 

hur kommunens mål ska uppnås. Budgeten fastslår de ekonomiska ramarna 

för det kommande året och ligger även till grund för verksamhetsplanen då 

det ska finnas täckning inom budget för aktiviteterna nämnden planerar att 

genomföra. En övergripande omvärldsanalys och politiskt prioriterade 

områden ligger till grund för budgetåret 2021. 
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§ 9, fort. 

Bakgrund 

I kommunfullmäktiges antagna årsplan för 2021 är socialnämndens 

skattemedelsram 624,4 mnkr vilket är en ökning från föregående år med 28,2 

mnkr. Den främsta skillnaden mellan budgetförslaget och årsplanen är att 

nämnden också tilldelats medel för 18 nya platser på Härnögården.  

Enligt budgetdirektiv tilldelades socialnämnden en preliminär 

investeringsram motsvarande 1,0 mnkr. 

Personalkostnaderna är uppräknade med tre procent för 2021 års 

lönerevision samt att lokalhyror är uppräknade med en procent enligt 

budgetanvisningar. Övriga intäkter och kostnader har justerats där förändring 

är känd, för övrigt har inga inflationsjusteringar gjorts.  

Socialnämnden har i budget 2021 inte tagit hänsyn till eventuella 

kostnadsökningar Covid-19 medför eller haft utrymme beakta eventuella 

kostnadshöjningar heltidsprojektet medför. Socialförvaltningen och HR-

avdelningen är överens om att 2,8 mnkr bör föras över från 

kommunstyrelsen till socialnämnden för nämndens övertagande av 

bemanningsenheten.  

Förslag  

Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner upprättat förslag till 

Verksamhetsplan för 2021 inkl. förslaget till internkontrollplan.  

Det är en Verksamhetsplan som redovisar ett budgetförslag i balans, men 

också en budget med mycket små marginaler för oförutsedda händelser eller 

avvikelser. Samtidigt innehåller budgeten en del nya satsningar med 

förebyggande inriktning.  

För övertagande av bemanningsenheten och poolanställda från HR-

avdelningen behöver nämnden begära att totalt 2,8 mnkr förs över till 

socialnämnden. Alternativet till överföring av medel är att förvaltningen 

löpande skall begära ersättning genom interndebitering.              

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen, verksamhetsplan 2021.  

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2021-01-27. 

Socialförvaltningen, PM med kompletterande information kring föreslagna 

internkontrollåtgärder.              

______             
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§ 10 Dnr 2019-000173 1.2.3.2 

Ändringar i Delegationsordning Socialnämnden 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att anta den 2021-01-07 reviderade versionen av Delegationsordning för 

Socialnämnden med omedelbar verkan, samt  

att denna redovisning av revidering ersätter den redovisning som enligt plan 

skulle ske vid nämndens sammanträde i maj 2021.              

Bakgrund 

Socialnämnden fattade beslut om en ny delegationsordning i juni 2019, och 

dokumentet Delegationsordning för Socialnämnden började gälla den 1 juli 

2019. Delegationsordningen reviderades efter beslut av socialnämnden den 

26 november 2020. 

Det står i inledningen i Delegationsordning för Socialnämnden att hela 

delegationsordningen ska gås igenom minst en gång per år för att kontrollera 

om den behöver uppdateras eller revideras. En reviderad upplaga ska sedan 

redovisas till nämndens sammanträde i maj. Finns inget behov av revidering 

ska det istället rapporteras i en skrivelse till sammanträdet.  

Det har nu uppkommit ett behov av revidering i delegationsordningen. 

Socialförvaltningen föreslår att Socialnämnden antar den reviderade 

versionen av Delegationsordning för Socialnämnden och att detta ärende 

ersätter den redovisning som annars ska ske vid nämndens sammanträde i 

maj 2021. 

Alkoholhandläggning, tobak, läkemedel och spel 

Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2020 att flytta kommunens 

hantering av tillstånd och tillsyn över alkoholförsäljning, tobaksförsäljning, 

detaljhandel med öl samt kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel, 

från socialnämnden till samhällsnämnden den 1 september 2020. Därför bör  

delegationer gällande detta tas bort ur Socialnämndens delegationsordning. 

Ändringar som gjorts vid revidering 

Följande ändring har gjorts i den nu reviderade upplagan av 

Delegationsordning för Socialnämnden: 
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§ 10, fort. 

 Delegation 10.14, Polisanmälan vid misstanke om brott mot 

alkohollagstiftningen tas bort ur delegationsordningen, efter dessa 

ändringar justeras numreringen i avsnitt 10. 

 Listan över förkortningar på sida 6 har redigerats och förkortningar 

som har med alkoholhandläggning, tobak, läkemedel och spel att 

göra, tas bort. 

Socialt perspektiv 

Det är viktigt för alla individer, oavsett ålder, att socialnämnden och dess 

delegater fattar beslut på samma värdegrund. 

Ekologiskt perspektiv 

Finns inget ekologiskt perspektiv.  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Felaktiga beslut kan inom socialnämndens områden få allvarliga 

konsekvenser för de individer som besluten berör. 

Barnrättsperspektivet 

Många av Socialnämndens beslut påverkar enskilda individer, barn eller 

föräldrar till barn. För att barnrättsperspektivet ska kunna beaktas på bästa 

sätt är det viktigt att beslut fattas på rätt nivå.  

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2021-01-13. 

Förslag Delegationsordning för socialnämnden rev. 2021-01-07.              

______                 
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§ 11 Dnr 2020-000275 1.1.3.1 

Anmälan av delegationsbeslut 2021 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna redovisningen av delegationsbesluten.            

Bakgrund 

Aktuella listor över delegationsbeslut har gått ut till socialnämnden i 

handlingarna inför dagens möte.                 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen, listor delegationsbeslut numrerade 1-3.             

______                
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§ 12 Dnr 21704  

Skrivelser, meddelanden, beslut 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att skrivelser, meddelanden och beslut anmäls och läggs till handlingarna.       

Beslutsunderlag 

Beslut 2019000419 KS § 107. 

Planering socialnämnden 2021. 

Riskbedömning inför nämndsammanträde, 2021-01-28, allmänna ärenden. 

Sammanställning av inkomna synpunkter Infracontrol juli - december 2020. 

Ungdomsövervakning - ny påföljd för unga. 

Väntelista 202012.                  

______             
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§ 13 Dnr 21705  

Eventuellt tillkommande ärende  

Inget tillkommande ärende.          

______                   


