
 
Protokoll 

1 

Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2020-06-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Alliancen/skype 08:00 

Beslutande 
 

Lars Kempe (S) 
Lotta Borg (T) ersätter Monica Persson (T) (deltar via 
skype under föredragning 
Elisabeth Dahlin Westberg (M) 
Lena Hallin (S) ersätter Christer Andersson (S) 
Sven-Åke Jacobson (KD) ersätter Marianne Larsson (SD) 
Elisabeth Svahn (S) 
Marcus Eriksson (S) 
Anita Hellstrand (C) 
Megan Sandberg (L) 
Maritza Villanueva Contreras (V) 
Alf Söderlund (S) (skype) 
 

Övriga närvarande 
 

Sara Grape Junkka, tf förvaltningschef 
Anna-Karin Dahlin, utvecklingsledare 
Patrik Jonsson, nämndsekreterare 
Christina Hjalte, nämndsekreterare 
Birgitta Andersson, verksamhetschef SVO, föredragande 
p 5-6 
Ulrica Hedlund, MAS, föredragande p 5 
Jonas Berglund, föredragande p 7 
Louise Zetterlund, föredragande p 8 
Madeleine Eriksson, föredragande p 9 
Annelie Ringbro, föredragande p 10 
Johan Vikström, föredragande p 11-12 
 

Utses att justera Elisabeth Svahn (S) 
Elisabeth Dahlin Westberg (M) 
 

Justeringens plats och tid Socialkontoret 2020-06-17 

Underskrifter  

……………………………………………………. …………………………………………………………... 
Maritza Villanueva Contreras, ordförande Christina Hjalte, sekreterare 

……………………………………………………. ………………………………………………………….. 
Elisabeth Svahn, justerare Elisabeth Dahlin Westberg, justerare 

 

 ANSLAG / BEVIS  

Justering av Socialnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Sammanträdesdatum 
2020-06-16 

Anslaget uppsatt den 
2020-06-17 

Anslaget nedtas den 
2020-07-09 

Förvaringsplats för protokollet 
socialförvaltningen 

Paragrafer 
§80-§100 

……………………………………………………………….. 

 

Christina Hjalte, sekreterare  



  

 
Protokoll 

2 

Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2020-06-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Socialnämnden 2020-06-16. Innehållsförteckning 

Sida Paragraf Rubrik 

3 80 Utse justerare 

4 81 Fastställa ärendelista 

5 82 Godkänna distanssammanträde 

6 83 Information om aktuellt läge gällande Covid-19 

7 84 Boendeplatser Strandbo 

8 85 Ekonomisk periodrapport 2020 05 

9 86 Information om familjehem 

10 87 
Riktlinjer för vuxna med missbruk- och beroendeproblematik, psykisk ohälsa, 

våld i nära relation samt bostadssocialt stöd 

11 88 Lokalt jobbspår 

12 89 Avtal med Samhall 

13 90 
Tillfällig förändring av utbetalning av försörjningsstöd med anledning av 

riksdagens beslut 

14 91 Information om Äldreomsorgscenter  

15 92 
Förvaltningschefens verksamhetsinformation 

16 93 
Redovisning av sjukfrånvaro 

17 94 Ordförande och ledamöters information 

18 95 Ändring av dag för socialnämndens sammanträde i september 

19 96 Socialnämndens representanter vid rekrytering av förvaltningschef 

20 97 Rapportering av synpunkter och klagomål 

21 98 Redovisning av socialnämndens uppdrag 

22 99 Anmälan av beslut enligt delegation 

23 100 Inkomna skrivelser och meddelanden 



 
Protokoll 

3 

Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2020-06-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 80 

Utse justerare 
 
 
Beslut  
Socialnämnden utser Elisabeth Svahn (S) samt Elisabeth Dahlin Westberg (M) att tillsammans med 
ordförande justera dagens protokoll. Justering ska ske på socialkontoret den 17 juni kl. 16:00. 
 
Ärendet 
Utse justerare av socialnämndens enskilda protokoll. 
 
 

  



 
Protokoll 

4 

Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2020-06-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 81 

Fastställa ärendelista 
 
 
Beslut 
Socialnämnden fastställer ärendelistan för sammanträdet med tillägg av extra ärende ”Tillfällig 
förändring av utbetalning av försörjningsstöd med anledning av riksdagens beslut”, som ny punkt 12. 
 
Ärendet 
Fastställande av ärendelista/dagordning. 
 
 

  



 
Protokoll 

5 

Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2020-06-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 82 

Godkänna distanssammanträde 
SN/2020:70 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner att hålla sammanträde delvis på distans i nuvarande form. 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat ge kommunens nämnder möjlighet att genomföra sina nämndsmöten, 
helt eller delvis, på distans. Förutsättningarna för att genomföra nämndsmöten på distans är att formen 
för dessa uppfyller SKR:s krav och normer. Nämndens ordförande avgör om det är möjligt genomföra 
nämndsmöten på distans. 
 
Socialnämndens sammanträde har öppnats för deltagande på distans (via skype) för ledamöter och 
ersättare som har behov av detta. 
 
 
 

  



 
Protokoll 

6 

Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2020-06-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 83 

Information om aktuellt läge angående Corona-virus i våra 
verksamheter 
SN/2020:31 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Med anledning av pågående smittspridning av ett Corona-virus runt om i världen informerar 
verksamhetschef Birgitta Andersson samt Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS) Ulrica Hedlund i 
samband med sammanträdet om aktuellt läge inom socialnämndens verksamheter, främst Stöd, Vård 
och omsorg. 
 
 
 

  



 
Protokoll 

7 

Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2020-06-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 84 

Boendeplatser Strandbo 
SN/2020:123 
 
Beslut 
Socialnämnden ger verksamheten i uppdrag att utreda denna fråga och återkomma med ett underlag 
samt en ekonomisk beräkning.  
 
Ärendet 
Gläntan och Ängens enheter på Strandbo har tidigare varit servicehus vilket innebär att planlösning och 
lokaler inte är anpassade utifrån gällande hygienkrav. De brister som framkommit är avsaknad av 
tvättstuga på Ängen, samt avsaknad av sköljrum på både Gläntan och Ängen.  
 
För att enheterna ska nå de hygienkrav som gäller idag kommer vi att behöva reducera antalet platser 
med ca 2-3 stycken. I planeringen ingår även att inga brukare ska bo i lägenhet ute i korridoren utanför 
enheten, samt att personalrummet flyttas in på boendet för att få närhet till brukarna.  
 
Protokollsutdrag till 
Verksamhetschef SVO 
 
Exp     /     2020 
 

  



 
Protokoll 

8 

Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2020-06-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 85 

Ekonomisk periodrapport per 2020 05 
SN/2020:1 
 
Beslut 
Socialnämnden 

1. Godkänner ekonomisk periodrapport, volymrapport, rapport om löne- och vikariekostnader 
samt rapporten underlag om anställning per maj. 

2. Uppdrar till förvaltningschef att fortsätta vara restriktiv med utgifter samt fortsätta följa covid-
relaterade kostnader. 

 
Ärendet 
Rapportering av ekonomiskt resultat, volymer, löne- och vikariekostnader samt underlag för beslut om 
anställning för perioden.  
 
Controller deltar i samband med sammanträde för genomgång av ekonomisk rapport. 
 
Beslutsunderlag 

- Periodrapport 2020 05 
- Volymrapport 2020 05 
- Löne- och vikariekostnader 2020 05 
- Underlag för anställning 2020 05 

 
Protokollsutdrag till 
Controller 
Förvaltningschef 
 
Exp     /     2020 
 

  



 
Protokoll 

9 

Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2020-06-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 86 

Information om familjehem 
SN/2020:31 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Information om kommunens familjehemsverksamhet.  
 
Individ- och familjeomsorgens enhetschef för Barn och familj, Louise Zetterlund, deltar i samband 
med sammanträdet och presenterar resultatet av enkät om familjehem. 
 
Beslutsunderlag 
Familjehemsenkät 2020 
 
 
 

  



 
Protokoll 

10 

Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2020-06-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 87 

Riktlinjer för vuxna med missbruk- och beroendeproblematik, psykisk 
ohälsa, våld i nära relation samt bostadssocialt stöd 
SN/2020:113, SN/2018:145 
 
Beslut 
Socialnämnden: 

1. Fastställer Riktlinjer för vuxna med missbruk- och beroendeproblematik, psykisk ohälsa, våld i 
nära relation samt bostadssocialt stöd att gälla från 2020-06-16. 

2. Upphäver från samma datum Riktlinjer vid missbruks- och beroendeproblem från 2018-06-25. 
 
Ärendet 
Förvaltningen har gjort en omarbetning av gällande riktlinjer.  
 
Enhetschef Madelene Eriksson presenterar det nya förslaget i samband med sammanträdet. 
 
Ärendets tidigare behandling 
SN 2018-06-25 § 91 
 
Beslutsunderlag 
Riktlinjer för vuxna med missbruk- och beroendeproblematik, psykisk ohälsa, våld i nära relation samt 
bostadssocialt stöd (förslag 2020-06-16) 
Riktlinjer vid missbruks- och beroendeproblem, 2018-06-25 
 
Protokollsutdrag till 
Verksamhetschef 
Enhetschef 
 
Exp     /     2020 
 

  



 
Protokoll 

11 

Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2020-06-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 88 

Lokalt jobbspår 
SN/2020:120 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag och presenterar det för Kommunfullmäktige.  
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har, vid antagande av Verksamhetsplan och budget 2020-2022, uppdragit till 
socialnämnden att tillsammans med kommunstyrelsen ta fram ett lokalt jobbspår.  
 
Socialförvaltningen har tillsammans med kommunstyrelsen utarbetat förslag på interna och externa 
jobbspår. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag lokala jobbspår 
KF 2019-11-25 § 186, punkt 13. 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
 
Exp     /     2020 
 

  



 
Protokoll 

12 

Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2020-06-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 89 

Avtal med Samhall 
SN/2020:122 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar. 

1. Säga upp avtal med Samhall från 2020-06-30. 
2. Föreslå kommunstyrelsen att överföra medel enligt fördelningsnyckel i utredning samhallavtal 

till budget 2021. 
 
Ärendet 
Under översyn av arbetssökandes behov har alla avtal inom verksamheten för Arbetsmarknad setts 
över och nuvarande avtal med Samhall bedöms behöva omförhandlas för att ge effektiv avkastning på 
investerade medel för kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
Utredning samhallavtal 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
Verksamhetschef 
 
Exp     /     2020 
 

  



 
Protokoll 

13 

Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2020-06-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 90 

Tillfällig förändring av utbetalning av försörjningsstöd med anledning 
av riksdagens beslut 
SN/2020:132, SN/2019:208 
 
Beslut 
Socialnämnden kommer ej räkna det tillfälliga tilläggsbidraget som en inkomst vid prövning mot 
riksnorm. Beslutet gäller under den period som regeringen ger tilläggsbidraget.  
 
Ärendet 
Med anledning av den ekonomiska situation som uppstått på grund av utbrottet av covid-19 har många 

hushåll fått eller riskerar att få sänkta inkomster. Regeringen har lämnat ett förslag till ett tidsbegränsat 

tilläggsbidrag inom bostadsbidraget, som omfattar barnfamiljer med låga inkomster.  

Tilläggsbidraget föreslås som ett belopp som motsvarar 25 procent av storleken på det preliminära 

bostadsbidraget. Det innebär att en barnfamilj kan få upp till 1 325 kronor per månad i tilläggsbidrag. 

Tilläggsbidraget föreslås ges till den som tar emot särskilt bidrag (bostadsbidrag) för hemmavarande 

barn, särskilt bidrag för barn som bor växelvis eller umgängesbidrag. Bidraget föreslås betalas ut från 1 

juli till och med 31 december 2020. 

För hushåll som får försörjningsstöd från kommunen skulle det utan ändring från nämnden innebära 

att försörjningsstödet sänks i motsvarande grad. Tilläggsbidraget får därmed ingen verkan för dessa 

hushåll.  

Därför föreslås nämnden fatta beslut om att bortse från detta bidrag som inkomst vid prövning mot 

Riksnorm så att bidraget kommer alla berättigade till nytta.  

Beslutsunderlag 
- Riksnormen för försörjningsstöd 2020 
- Skrivelse Tillägg riksnorm för försörjningsstöd 2020 

 
Protokollsutdrag till 
Verksamhetschef 
Enhetschef 
 
Exp.      /      2020 

 

  



 
Protokoll 

14 

Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2020-06-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 91 

Information om Äldreomsorgscenter 
SN/2020:25 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 
 
Ärendet 
Förvaltningschefens uppdrag att teckna avtal med Timråbo om att ta fram ett beslutsunderlag för 
byggnation av Äldreomsorgscenter. 
 
Tf förvaltningschef Sara Grape Junkka samt utvecklingsledare Anna-Karin Dahlin presenterar i 
samband med sammanträdet det pågående arbetet med uppdraget inför beslut i september 
 
Ärendets tidigare behandling 
SN § 224, 2015-12-16 
SN § 91, 2016-06-22 
SN § 3, 2017-01-25 
SN § 76, 2017-05-17 
SN § 98, 2017-08-23 
SN § 7, 2018-01-24 
SN § 57, 2018-04-27 
SN § 155, 2018-11-27 
SN § 14, 2020-02-18 
 
Beslutsunderlag 
Uppdrag Äldreomsorgscenter 
 
 
 

  



 
Protokoll 

15 

Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2020-06-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 92 

Förvaltningschefens verksamhetsinformation 
SN/2020:5 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Förvaltningschefens verksamhetsinformation lämnas vid sammanträdet. 
 
-Covid 19 fortsätter påverka alla verksamheter, leder till ökade kostnader och hårda prioriteringar. 
 
-Sjukfrånvaron, som ökat sedan v 11, har minskat något sedan v 22. Medarbetare har omfördelats till 
omvårdnadsarbete. Distansarbete har gett bra resultat. 
 
-Användandet av lokaler fortsätter ses över.  
 
-Arbete med Äldreomsorgslyftet samt Nära vård. 
 
 

  



 
Protokoll 

16 

Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2020-06-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 93 

Redovisning av sjukfrånvaro, maj 
SN/2020:124 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Personalavdelningen redovisar förvaltningens sjukfrånvaro vid mbl-information/samverkansmöte med 
skyddskommitté vår och höst.  
 
Beslutsunderlag 
Sjukstatistik 2020 05 
 
 

  



 
Protokoll 

17 

Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2020-06-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 94 

Ordförande och ledamöters information 
SN/2020:6 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Ordförande och ledamöters information. 
 
Maritza Villanueva Contreras (V) berättade om reko:s arbete kring Nära vård-processen samt översyn 
av avtal och överenskommelser. 
 
-I samband med september-nämnd kommer eftermiddagen att ägnas åt analysseminarium inför 
verksamhetsplan och budget. 
 
-Den 8 oktober planeras en heldag tillsammans med barn- och utbildningsnämnden om 
verksamhetsidé. 
 
 

  



 
Protokoll 

18 

Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2020-06-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 95 

Ändring av dag för socialnämndens sammanträde i september 
SN/2020:127, SN/2019:155 
 
Beslut 
Socialnämnden antar reviderat förslag till sammanträdesdagar 2020, vilket ändrar dag för sammanträde 
från 2 september till tisdag 22 september. 
 
Ärendet 
Socialnämndens sammanträdesdagar 2020 planerades utifrån dåvarande budgetprocess. Utifrån tidsplan 
för årets budgetprocess finns ett behov att justera sammanträdesdatum för september.  
 
Förvaltningens förslag är att flytta planerat sammanträde onsdag 2 september till tisdag 22 september, 
samt att lägga ett analysseminarium för budget 2021 på eftermiddagen samma dag. Beredning skulle då 
flyttas från 24 augusti till 14 september och inlämningsdag från 14 augusti till 8 september. 
 
Ärendets tidigare behandling 
SN 2019-09-25 § 107, Socialnämndens sammanträdesdagar 2020 
 
Beslutsunderlag 
Socialnämndens sammanträdesdagar 2020, reviderade (förslag) 
Socialnämndens sammanträdesdagar 2020 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelse och nämnder 
Förvaltningschef 
 
Exp     /     2020 
 
 

  



 
Protokoll 

19 

Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2020-06-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 96 

Socialnämndens representanter vid rekrytering av förvaltningschef 
SN/2020:126 
 
Beslut 
Socialnämnden  

1. utser ordinarie ledamöter i arbetsutskottet att representera nämnden vid rekrytering av 
förvaltningschef  

2. utser Elisabeth Dahlin Westberg (M) som adjungerad ledamot från Alliansen (M, C, KD) att 
representera nämnden vid rekrytering av förvaltningschef. 

 
Ärendet 
Socialnämndens representanter vid rekrytering av förvaltningschef. Sara Grape Junkka har varit 
tillförordnad förvaltningschef sedan augusti 2019. Kommunchef har nu påbörjat rekrytering av ny 
ordinarie förvaltningschef. Representanter från socialnämnden ska delta i rekryteringsprocessen.  
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Förslag finns om att ledamöter i arbetsutskottet ska representera nämnden vid rekrytering av 
förvaltningschef. 
 
Anita Hellstrand (C) föreslår att Elisabeth Dahlin Westberg (M) ska adjungeras som ledamot från 
Alliansen (M, C, KD). 
 
Ordförande konstaterar att nämnden beslutar bifalla båda förslagen. 
 
Protokollsutdrag till  
Kommunstyrelsen 
 
Exp     /     2020 
 
 

  



 
Protokoll 

20 

Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2020-06-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 97 

Rapportering av synpunkter och klagomål, maj 
SN/2020:14 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Rapportering av synpunkter och klagomål för verksamhetsområdet Stöd, vård och omsorg. 
 
Beslutsunderlag 
Synpunkter och klagomål maj 2020 
 
 

  



 
Protokoll 

21 

Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2020-06-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 98 

Redovisning av socialnämndens uppdrag, maj 
SN/2020:7 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Redovisning av socialnämndens uppdragsbeslut samt ärenden för yttrande till kommunfullmäktige och 
myndigheter. 
 
Beslutsunderlag 
Uppdrag och yttranden 2020 05 
 
 

  



 
Protokoll 

22 

Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2020-06-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 99 

Anmälan av beslut enligt delegation, maj 
SN/2020:3 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Följande beslut enligt delegation anmäls: 
 
Förordnande av tillfällig förvaltningschef, Birgitta Andersson, för perioden 2020-05-20 – 2020-05-25, 
av tf förvaltningschef Sara Grape Junkka 2020-05-20. 
 
Samverkansavtal avseende verksamhetsplatsförlagd utbildning mellan Timrå kommun och Högskolan i 
Gävle, tecknat av enhetschef Pernilla Krasser 2020-05-14. 
 
 
 

  



 
Protokoll 

23 

Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2020-06-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 100 

Inkomna skrivelser och meddelanden, maj 
SN/2020:2 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 

Facklig information och protokoll 
MBL § 11, Beredskap enhetschefer Stöd, vård och omsorg, 2020-04-06, Vårdförbundet. 
MBL § 11, Förändringar av enhetschefers ansvarsområden, 2020-04-27, Vision, Sveriges 
arbetsterapeuter.  
MBL § 11, Byte av arbetsplats inom äldreomsorgen, 2020-05-12, Kommunal. 
MBL § 11, Covid-19 team, 2020-05-13, Kommunal. 
Information om skyddsmaterial, Stöd, vård och omsorg 2020-05-13, Kommunal. 
MBL § 11, Byte av arbetsplats inom hemtjänsten, 2020-05-15, Kommunal. 
Information MBL § 19, inför socialnämnd, 2020-05-15, Kommunal 
Samverkan inför socialnämnd, 2020-05-18, SSR, Vision, Sveriges arbetsterapeuter, Fysioterapeuterna, 
Vårdförbundet. 
 
SKR 
Cirkulär 2020:25, Överenskommelse om satsning på kompetensförsörjning till äldreomsorgen. 
 
Andra nämnders protokoll 
KS 2020-05-05 § 188, Kommunstyrelsens arbete och samordning av digitaliseringsstrategi. 
 
Andra kommuner 
Beslut om inga garanterade omsorgsinsatser till brukare med tillfälliga vistelser i kommun, från: 
 
Aneby kommun 
Bergs kommun 
Gnosjö kommun 
Höörs kommun 
Kalix kommun 
Laholms kommun 
Mölndals kommun 
Nora kommun 
Sollefteå kommun 
Tierps kommun 
Ånge kommun 
 
Upphävning av tidigare beslut om tillfällig vistelse i Ale kommun. 
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