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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-28 

§ 121 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att fastställa föreliggande föredragningslista. 

§ 122 

Redovisning av ett individärende vald ur delegationslistan för juni 2017 
som redovisades på nämnden 1 september 

Förvaltningen redovisar ett individärende vald ur delegationslistan för juni 2017. 

§ 123 

Nytt förfrågningsunderlag LOU 

Förvaltningen visar förslag till nytt förfrågningsunderlag. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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KLAN ÄLDRENÄMNDEN 

Utdragsbestyrkande Justerande sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-28 

§ 124 

Delårsuppföljning per augusti 2017 (Tertial 2) 
ALN-2016-0247 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna delårsuppföljning av mål och uppdrag per augusti 2017 enligt föreliggande förslag, och 

att överlämna delårsuppföljning per augusti 2017 till kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2017-09-07 från förvaltningen. 

Nämndens delårsuppföljning per augusti 2017 görs utifrån den verksamhetsplan som nämnden 
upprättat för året och utgår från de inriktningsmål och uppdrag som nämnden tilldelats. Av de nio 
inriktningsmålen bedöms äldrenämnden kunna bidra till måluppfyllelse enligt plan för fyra av dessa. 
För fyra inriktningsmål bedöms nämnden behöva göra mer eller annorlunda jämfört med plan. 
Slutligen bedöms ett av inriktningsmålen inte beröra äldrenämndens verksamhet (gäller barns lärande). 



Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-28 

§ 125 

Ekonomiskt bokslut och prognos per augusti 2017 
ALN-2017-0201 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna periodbokslut och årsprognos per augusti 2017 enligt föreliggande förslag, och 

att överlämna bokslutshandlingar per augusti 2017 till kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2017-09-28 från förvaltningen. 

Resultatet ackumulerat per augusti var - 21,2 mnkr (- 13,5 mnkr per juli). Utfallet var fortsatt en 
markant negativ avvikelse mot tilldelad budgetram. 
Prognosen för helåret indikerar en avvikelse på — 55,7 mnkr mot den tilldelade budgetramen. På 
intäktssidan fortsätter den positiva trenden ackumulerat per augusti och i förväntan i årsprognosen 
med mer intäkter från taxor och avgifter, både inom ordinärt boende och inom särskilt boende. På 
kostnadssidan märks ökade personalkostnader både sett i jämförelse mot lagd budget inför 2017 och 
jämfört med föregående år och både inom ordinärt och särskilt boende. På vissa håll markant högre 
kostnader än budgeterat vilket kommenteras mer i detalj i ärendets analys. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-28 

§ 126 

Yttrande om förslag till Mål och budget 2018 - 2020 
ALN-2017-0575 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att avge yttrande till kommunstyrelsen enligt upprättat förslag. 

Reservationer 
Sten Daxberg (M), Maria Petersson (M), 11Wne Brodin Rheindorf (M), Camilla Westerborn (L), 
Carolina Wigenfeldt (C), och Ulla Johansson (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för de egna 
partiernas förslag till Mål och budget 2018 — 2020. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2017-09-13 från förvaltningen. 

Förslaget till Mål och budget 2018-2020 har remitterats till nämnderna för yttrande. I samband med 
detta har nämnderna även ombetts att inkomma med sina förslag på taxor och avgifter. Eventuella 
justeringar görs sedan i den fortsatta beredningen inför beslut av Mål och budget i kommunfullmäktige 
i november. 

I yttrandet framhåller äldrenämnden att man på det hela taget ser positivt på förslaget till utformning 
av de uppdrag som nämnden tilldelats. I särskild bilaga framhåller även nämnden att en utökning om 
cirka 2 miljoner årligen av kommunbidraget är en förutsättning för projektet Äldrevänlig stads 
fortsatta genomförande och resultat. 

Utdragsbestyrkande 



Utdragsbestyrkande Justerandes 

ÄLDRENÄMNDEN 

6 (24) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-28 

§ 127 

Rapportering till kommunfullmäktige av ej verkställda gynnande beslut 
andra kvartalet 2017 
ALN-2017-0546 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna upprättad rapport om ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänslagen 
(SoL) som 2017-06-30 inte verkställts inom tre månader, i enlighet med nämndens 
rapporteringsskyldighet jämlikt 16 kap. 6 f-h §§ SoL, och 

att tillsammans med föreslaget missiv från nämnden avge rapporten till kommunfullmäktige. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2017-08-28 från förvaltningen. 

Äldrenämnden har jämlikt 16 kap 6 f— h §§ SoL skyldighet att kvartalsvis rapportera till Inspektionen 
för vård och omsorg, kommunens revisorer och kommunfullmäktige gynnande beslut om bistånd 
enligt 4 kap 1 § SoL som ej verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Rapporten 
ska ange vilka typer av bistånd besluten gäller och hur lång tid som förflutit från dagen för respektive 
beslut. 

Det senaste kvartalet var det totalt 33 beslut som inte verkställts inom tre månader. Anledningen till att 
besluten inte verkställdes var: 

• Att den enskilde har tackat nej (31 ärenden) 
• Resursbrist ledig bostad (1 ärende) 
• Att beslutet gått ut (1 ärende) 

Med anledning av detta har förvaltningen upprättat en rapport enligt ovan och utformat ett förslag till 
skrivelse från nämnden till kommunfullmäktige att bifogas rapporten. Nämnden föreslås godkänna 
upprättad rapport och skrivelse till kommunfullmäktige samt låta expediera dessa till 
kommunstyrelsen för beredning till kommunfullmäktige. 



Utdragsbestyrkande Justerandes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-28 

§ 128 

Ansökan om bidrag - Vinnova 
ALN-2017-0594 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att till Vinnova ansöka om finansiering med 600 000 kronor avseende projekt Innovationslabb 
Uppsala. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2017-09-20 från förvaltningen. 

Vinnova har som uppgift att stärka och utveckla innovationsförmågan i landet. Vinnova har genom 
utlysning av "Social innovation mot segregation" avsatt minst 15 miljoner kronor i syfte att finansiera 
projekt som har som potential att öka inkluderingen och bryta utanförskap. Finansiering ges för 
etablering och utveckling av innovationslabb som har potential att testa innovationerna i en verklig 
miljö. Senast ansökningsdag är den 27 september, klockan 14.00. 

Uppsala pensionärsorganisationers samarbetsråd (UPS) har tillsammans med äldreförvaltningen 
utarbetat ett förslag till projektansökan. Det primära målet med projektet Innovationslabb Uppsala är 
att minska den väl dokumenterade ålderismen och därmed reducera åldersdiskrimeringen. 
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KMMUN ÄLDRENÄMNDEN 

Justeran Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-28 

§ 129 

Kommunrevisionen - Granskning av intern kontroll 
ALN-2017-0397 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att avge yttrande till kommunrevisionen enligt upprättat förslag. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2017-09-07 från förvaltningen. 

Kommunrevisionen i Uppsala har gett KPMG i uppdrag att granska den interna kontrollen 2016. 
Syftet med granskningen har varit att granska kvaliteten och tillförlitligheten i den interna styrningen 
och kontrollen i redovisningen, som underlag och process för informations-givningen i 
årsredovisningen. KPMGs sammanfattande bedömning är att kommunens arbete med intern kontroll 
har förbättrats men fortfarande kan utvecklas. 
I remissvaret har äldrenämnden besvarat de frågor som kommunrevisionen ställt i granskningen. 
Nämnden har framhållit att man ser positivt på att denna granskning av den interna kontrollen 
genomförs och att man ser granskningen som ett stöd i utvecklingsarbetet. En utveckling av riskarbetet 
och arbetet med intern kontroll kommer ske under 2018, med fokus på äldreomsorgen i egen regi. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-28 

§ 130 

Bidrag till föreningar 2018 - Ahr-U Anhörigföreningen i Uppsala 
ALN-2017-0432 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att bevilja Anhörigföreningen i Uppsala 50 000 kr i bidrag för verksamhetsåret 2018. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger. 2017-09-07 från förvaltningen. 

Äldrenämnden har vid sammanträdet den 28 september 2017 behandlat samtliga inkomna ansökningar 
om föreningsbidrag för verksamhetsåret 2018. Anhörigföreningen har ansökt om totalt 150 000 kr i 
bidrag för ADA-helg samt utflykter och andra aktiviteter under verksamhetsåret 2018. Äldrenämnden 
har beslutat att bevilja Anhörigföreningen 50 000 kr i bidrag för ADA-helg, däremot inte för övriga 
delar i ansökan. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-28 

§ 131 

Bidrag till föreningar 2018 — Uppsala Kristna Råd/Diakonicentrum 
ALN-2017-0398 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att bevilja Diakonicentrum/Uppsala Kristna Råd 240 000 kr i bidrag för verksamhetsåret 2018. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2017-09-07 från förvaltningen. 

Äldrenämnden har vid sammanträdet den 28 september 2017 behandlat samtliga inkomna ansökningar 
om föreningsbidrag för verksamhetsåret 2018. Diakonicentrum har ansökt om totalt 260 000 kr i 
bidrag för verksamhetsåret 2018. Äldrenämnden har beslutat att bevilja Diakonicentrum bidrag för 
största delen av ansökan, motsvarande 240 000 kr. 



Utdragsbestyrkande Justerandes 
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ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-28 

§ 132 

Bidrag till föreningar 2018 - Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd 
(UPS) 
ALN-2017-0400 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att bevilja 220 000 kr i bidrag till Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd (UPS) för 
verksamhetsåret 2018. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2017-09-07 från förvaltningen. 

Äldrenämnden har vid sammanträdet den 28 september 2017 behandlat samtliga inkomna ansökningar 
om föreningsbidrag för verksamhetsåret 2018. UPS har ansökt om 236 000 kr i bidrag för detta 
verksamhetsår. Äldrenämnden har beslutat att bevilja UPS 220 000 kr i bidrag för år 2018. 



Justerandes al 
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ANM ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-28 

§ 133 

Bidrag till föreningar 2018 - UPS/ Träffpunkt Storgatan 11 
ALN-2017-0401 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att bevilja Uppsala Pensionärsföreningars samarbetsråd (UPS) 1 240 000 kr i bidrag för driften av 
träffpunkten Storgatan 11 under verksamhetsåret 2018. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2017-09-07 från förvaltningen. 

Äldrenämnden har vid sammanträdet den 28 september 2017 behandlat samtliga inkomna ansökningar 
om föreningsbidrag för verksamhetsåret 2018. Några föreningar har även ansökt om bidrag för 
verksamhetsåren 2019 och 2020. För verksamhetsåret 2018 har UPS ansökt om 1 400 000 kr i bidrag 
från nämnden. Äldrenämnden har beslutat att bevilja UPS 1 240 000 kr för drift av träffpunkten 2018, 
vilket är 40 000 kr mer än 2017. Uppräkningen motiveras med ökade omkostnader på grund av den 
allmänt ökade kostnadsnivån. 

Utdragsbestyrkande 
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ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatutn: 2017-09-28 

§ 134 

Bidrag till föreningar 2018 - Uppsala Demensförening 
ALN-2017-0378 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att bevilja Uppsala Demensförening 20 500 kr i bidrag för verksamhetsåret 2018. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2017-09-07 från förvaltningen. 

Äldrenämnden har vid sammanträdet den 28 september 2017 behandlat samtliga inkomna ansökningar 
om föreningsbidrag för verksamhetsåret 2018. Uppsala Demensförening har ansökt om 20 500 kr i 
bidrag för verksamhetsåret 2018. Äldrenämnden har beslutat att bevilja Uppsala Demensförenings 
ansökan i sin helhet. 



Utdragsbestyrkande Justeratides 
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U aI P Utah% ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-28 

§ 135 

Bidrag till föreningar 2018 - Uppsala rödakorskrets 
ALN-2017-0413 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att bevilja Uppsala Rödakorskrets 500 000 kr i bidrag för verksamhetsåret 2018. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2017-09-07 från förvaltningen. 

Äldrenämnden har vid sammanträdet den 28 september 2017 behandlat samtliga inkomna ansökningar 
om föreningsbidrag för verksamhetsåret 2018. Uppsala Rödakorskrets har ansökt om 720 000 kr för 
2018. Äldrenämnden har beslutat att bevilja Uppsala Rödakorskrets bidrag om 500 000 kr för detta år. 
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ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-28 

§ 136 

Bidrag till föreningar 2018 - Afasiföreningen i Uppsala län 
ALN-2017-0422 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att bevilja 46 000 kr i bidrag till Afasiföreningen för verksamhetsåret 2018. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2017-09-07 från förvaltningen. 

Äldrenämnden har vid sammanträdet den 28 september 2017 behandlat samtliga inkomna ansökningar 
om föreningsbidrag för verksamhetsåret 2018. Afasiföreningen har ansökt om totalt 50 500 kr i bidrag 
2018. Nämnden har beslutat att bevilja Afasiföreningen 46 000 kr i bidrag för verksamhetsåret 2018. 
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K5MMUN ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-28 

§ 137 

Bidrag till föreningar 2018 — Samararbetsorganisationen för invandrare i 
Uppsala (SIU) 
ALN-2017-0403 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att bevilja Sill 200 000 kr i bidrag årligen för verksamhetsåren 2018 och 2019. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2017-09-07 från förvaltningen. 

Äldrenämnden har vid sammanträdet den 28 september 2017 behandlat samtliga inkomna ansökningar 
om föreningsbidrag för verksamhetsåret 2018. Samarbetsorganisationen för invandrare i Uppsala 
(SJU) har ansökt om 276 000 kr i bidrag för verksamhetsåret 2018 samt 310 000 kr i bidrag för 
verksamhetsåret 2019. Ansökan gäller verksamheten "För bättre liv på äldre dagar" Äldrenämnden har 
beslutat att bevilja SJU 200 000 kr i bidrag årligen för åren 2018-2019. 
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ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-28 

§ 138 

Bidrag till föreningar 2018 - ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget 
Språk 
ALN-2017-0405 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att bevilja ULVIS 71 000 kr i bidrag för verksamhetsåret 2018. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2017-09-07 från förvaltningen. 

Äldrenämnden har vid sammanträdet den 28 september 2017 behandlat samtliga inkomna ansökningar 
om föreningsbidrag för verksamhetsåret 2018. Föreningen Unga Lär Vuxna Internet på sitt eget Språk 
(ULVIS) har ansökt om 304 378 kr i bidrag årligen för verksamhetsåren 2018 och 2019. 
Äldrenämnden har beslutat att bevilja föreningen 71 000 kr i bidrag för 2018. Äldrenämnden tar inte 
ställning till föreningens ansökan för verksamhetsåret 2019 förrän vid nästa ansökningstillfälle under 
2018. 
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ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-28 

§ 139 

Bidrag till föreningar 2018 - Vänsam 
ALN-2017-0396 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att bevilja Vänsam 16 000 kr i bidrag för verksamhetsåret 2018. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2017-09-07 från förvaltningen. 

Äldrenämnden har vid sammanträdet den 28 september 2017 behandlat samtliga inkomna ansökningar 
om föreningsbidrag för verksamhetsåret 2018. Föreningen Vänsam har ansökt om totalt 27 000 kr i 
bidrag för år 2018. Äldrenämnden har beslutat att bevilja Vänsam bidrag om 16 000 kr för 
kulturverksamhet, däremot inte för övriga aktiviteter i ansökan. 
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Peat ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-28 

§ 140 

Bidrag till föreningar 2018 - Äldrekontakt 
ALN-2017-0421 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att bevilja Äldrekontakt 30 000 kr i bidrag för verksamhetsåret 2018. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2017-09-07 från förvaltningen. 

Äldrenämnden har vid sammanträdet den 28 september 2017 behandlat samtliga inkomna ansökningar 
om föreningsbidrag för verksamhetsåret 2018. Föreningen Äldrekontakt har ansökt om 30 000 kr i 
bidrag för föreningens Uppsalaverksamhet för verksamhetsåret 2018. Äldrenämnden har beslutat att 
bevilja Äldrekontakts ansökan i sin helhet. Verksamheten är volontärbaserad och utgörs av 
månadsvisa fikaträffar för äldre personer. 

Utdragsbestyrkande 



Utdragsbestyrkande 
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ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-28 

§ 141 

Bidrag till föreningar 2018 - Knutby Rödakorskrets 
ALN-2017-0562 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att bevilja Knutby Rödakorskrets 3 000 kr i bidrag årligen för verksamhetsåren 2018-2019. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2017-09-07 från förvaltningen. 

Äldrenämnden har vid sammanträdet den 28 september 2017 behandlat samtliga inkomna ansökningar 
om föreningsbidrag för verksamhetsåret 2018. Några föreningar har även ansökt om bidrag för 
verksamhetsåret 2019. 

Knutby Rödakorskrets har ansökt om totalt 15 000 kr årligen för åren 2018-2019. Äldrenämnden har 
beslutat att bevilja föreningen 3 000 kr årligen för dessa verksamhetsår. 

Juste! os sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-28 

§ 142 

Bidrag till föreningar 2018 - Uppsala läns dövas pensionärsförening 
ALN-2017-0431 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att bevilja Uppsala läns dövas pensionärsförening 5 000 kr i bidrag för verksamhetsåret 2018. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2017-09-07 från förvaltningen. 

Äldrenämnden har vid sammanträdet den 28 september 2017 behandlat samtliga inkomna ansökningar 
om föreningsbidrag för verksamhetsåret 2018. Uppsala läns Dövas pensionärsförening har ansökt om 
56 580 kr i bidrag för 2018. Nämnden har beslutat att bevilja Uppsala läns Dövas pensionärsförening 
5 000 kr i bidrag för verksamhetsåret 2018. 
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ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-28 

§ 143 

Bidrag till föreningar 2018 - Diakonistiftelsen Samariterhemmet 
ALN-2017-0404 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att avslå Diakonistiftelsen Samariterhemmets ansökan om föreningsbidrag för verksamhetsåret 2018. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2017-09-07 från förvaltningen. 

Äldrenämnden har vid sammanträdet den 28 september 2017 behandlat samtliga inkomna ansökningar 
om föreningsbidrag för verksamhetsåret 2018. Diakonistiftelsen Samariterhemmet har ansökt om totalt 
400 000 kr i bidrag för verksamhetsåret 2018. Äldrenämnden har beslutat att avslå Diakonistiftelsens 
bidragsansökan med följande motivering: 

• Äldrenämnden tecknade den 27 april ett idöburet offentligt partnerskap med Diakonistiftelsen. Som 
del av finansieringen av partnerskapet ingick en överflyttning av bidraget från Kungsängsgården till 
den nya I0P-verksamheten. De ansökta medlen är således redan tagna i anspråk för detta. 
• Verksamheten på Kungsängsgården är att likna vid ett trygghetsboende men uppfyller inte 
tillgänglighetskraven för att få subvention enligt kriterierna om subvention av trygghetsboende. Att 
istället ge bidrag via föreningsbidrag skulle därmed innebära att boendet subventionerades via en 
annan stödform, trots att man inte uppfyller kraven för subvention av trygghetsboende. 



Justqrancfes sign Utdragsbestyrkande 

23 (24) 

ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-28 

§ 144 

Anmälan av protokoll från äldrenämndens arbetsutskott 22 augusti 2017 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

§ 145 

Anmälan av protokoll från äldrenämnden 1 september 2017 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

§ 146 

Anmälan av protokoll från samverkan 20 september 2017 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att lägga protokollet till handlingarna. 
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, -MUN ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-28 

§ 147 

Anmälan av fattade delegationsbeslut 

Delegationsbeslut anmäls som fattats enligt delegationsordningen. 

Beslut fattad av Gunn-Henny Dahl förvaltningsdirektör: 
Delegationsnummer: 7.1.11 fattad 12 september 2017 avseende yttrande över detaljplan för Luthagen 
9:1 (dnr ALN-2017-0471). 

Beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) avseende augusti 2017. 

§ 148 

Anmälningsärenden sekretess 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att lägga anmälningsärendena till handlingarna efter att ha valt ut två ärenden för redovisning 
på nämnden 26 oktober 2017. 

Utdragsbestyrkande JustertindeS, 
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