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Omsorgsnämnden 

 

Plats och tid Högåsen, Gemlavägen 1, Alvesta, 14 december 2017 kl. 13.15 – 16.20 
 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering mellan § 76 och § 77 kl. 14.50 – 15.05 

 

71 - 89 

 
 
Beslutande 

 

 

Mats Martinsson (S), ordf. 

 

 

 
 Sonia Muhletaler Salsamendi (S)  
 Hans Paulin (S)  
 Ingegerd Alm (S) Ersätter Jessica Håkansson (S) 
 Johny Haraldsson (C), 1:e vice ordf.  
 Margaretha Berggren (C)  
 Mikael Johansson (M), 2:e vice ordf.  
 Helen Gustavsson (M)  
 Roxana Sepulveda (KD) Ersätter Margaretha Viridén (AA) 
 Yvonne Erlandsson (SD) 

David Kristiansson (SD) 

Ersätter Britt Karlsson (AA) 

 
   
   
Närvarande ersättare Gunnel Nordahl (S) 

Kent Mandorff (MP) 

 

   
Övriga deltagare Mats Hoppe, förvaltningschef 

Peggy Hall, förvaltningssekreterare 

Marianne Stark, strateg § 71 - 80 

Arnold Lennartsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) § 71 - 72 

Christina Andersson, socialt ansvarig samordnare (SAS) § 71 - 72 

Per Elmgren, ekonom § 74 - 76 
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Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 
Justering   
Justerare Sonia Muhletaler Salsamendi (S)  

Plats och tid Alvesta 2017-12-15   
 
 
Underskrifter 

  

 
Sekreterare 

 
 

 Peggy Hall  

Ordförande 
 

 

 Mats Martinsson (S)   

Justerare 
 

 
 
 
 

Sonia Muhletaler Salsamendi (S) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligen inom tre veckor 

från det datum då protokollet anslogs. 

 Omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2017-12-14 

Anslaget under tiden 2017-12-18 – 2018-01-08 

Förvaringsplats  Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 

Underskrift   
 Peggy Hall  

  Utdragsbestyrkande 
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ON § 71 Dnr 2017/4.006 

Godkännande av dagordning 

Redogörelse 

Ärende 18 - Översyn av avgifter för insatser enligt hälso- och 

sjukvårdslagen tillkom. 

Dagordningen fastställdes enligt följande: 

1. Närvaro 

2. Val av justerare 

3. Godkännande av dagordning s. 3 

4. Information om höstens kvalitetsuppföljningar på enheterna s. 4 

5. Resursfördelningssystem inom Funktionsstöd (LSS) s. 5 

6. Revidering av internbudget 2018 s. 7 

7. Fördelning av tillfälligt ramtillskott för 2017 samt av nämndens 

budget för oförutsedda kostnader s. 8 

8. Ekonomisk uppföljning per november 2017 s. 9 

9. Återrapportering av intern kontroll 2017 s. 10 

10. Information om sjukfrånvarostatistik s. 11 

11. Information om uppföljning av handlingsplan för jämställdhet och 

mångfald 2016-2018 s. 12 

12. Information om utredning gällande gemensam myndighets-

handläggning LSS s. 13 

13. Översyn av hyresregleringar för bostad med särskild service s. 14 

14. Information om nytt samverkansavtal med Region Kronoberg 

gällande in- och utskrivning av patienter i slutenvård s. 15 

15. Uppföljning av verkställighet av omsorgsnämndens beslut s. 16 

16. Information från ordförande s. 17 

17. Information från förvaltningschef s. 18 

18. Översyn av avgifter för insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen s. 19 

19. Redovisning av delegationsbeslut s. 20 

20. Meddelande s. 21 

21. Övriga frågor s. 22 
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ON § 72 Dnr 2017/79.730 

Information om höstens kvalitetsuppföljningar på 
enheterna 

Underlag 

1. Presentation (visades under sammanträdet) 

Redogörelse 

Förvaltningen har genomfört kvalitetsuppföljningar på enheterna 

under hösten enligt samma koncept som gjordes under våren 2017. 

Uppföljningarna har genomförts av socialt ansvarig samordnare 

(SAS), medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt 

ansvarig för rehab (MAR). Hemsjukvården, Rehabenheten och 

Myndighetskontoret har inte ingått i uppföljningarna men en mall är 

under framtagande för att även de ska ingå under 2018. 

Kvalitetsuppföljningarna omfattats av följande områden: 

Dokumentation, nutrition, avvikelser, kompetens samt ett antal 

allmänna frågor. Gällande flera områden ser resultatet bättre ut 

jämfört med uppföljningarna som genomfördes under våren. Bland 

annat syns förbättringar gällande dokumentationen.  

Under 2018 kommer förvaltningen att inom området nutrition arbeta 

vidare med insatser för att minska nattfastan, göra en översyn över 

måltidsordningen samt hitta andra alternativ till användningen av 

näringsdrycker. Vidare kommer förvaltningen under 2018 arbeta med 

att säkerställa att rutinen för teamarbetet följs samt att all personal 

förstår och ser betydelsen av arbetet med avvikelsehantering. 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
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ON § 73 Dnr 2017/172.040 

Resursfördelningssystem inom Funktionsstöd (LSS) 

Beslutsunderlag 

2. MBL-förhandling, 4 december 2017 

3. ON AU § 87, 29 november 2017 

4. Tjänsteskrivelse, 20 oktober 2017 

5. Bilaga 1 – Ersättningsnivåer daglig verksamhet 

6. Bilaga 2 – Ersättningsnivåer bostad med särskild service 

Redogörelse 

Förvaltningen har haft i uppdrag att ta fram ett resursfördelnings-

system inom Funktionsstöd. Resursfördelningssystemet ska användas 

till att fördela kommande års budgetar. Syftet är att resurserna ska 

användas effektivt ur ett brukarperspektiv baserat på omsorgsbehov/ 

tyngd och med en god arbetsmiljö för personalen. Förvaltningen har 

utifrån uppdraget tagit fram ett förslag på resursfördelningssystem 

som baserar sig på den ersättningsmodell som används i Lunds 

kommun.  

Framtaget förslag omfattar resursfördelning gällande insatserna bostad 

med särskild service för vuxna och daglig verksamhet lagen om stöd 

och service till vissa funktionshindrade, LSS. Resursfördelningen 

avser ersättning för personalkostnader, fasta kostnader för 

verksamheten som inte är påverkansbara budgeteras separat. Vidare 

föreslås att korttidsvistelse enligt LSS inte ingår i resursfördelningen 

utan även fortsättningsvis budgeteras med en fast budget. 

Beredning 

ON AU § 87 

Yrkanden 

Mikael Johansson (M) yrkar bifall till beslutsförslaget. 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att: 

1. Godkänna förvaltningens förslag på resursfördelning gällande 

insatserna bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 p och 

daglig verksamhet enligt 9 § 10 p lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade, LSS, och att insatsen korttidsvistelse 

enligt 9 § 6 p LSS även fortsättningsvis budgeteras med en fast 

budget. 
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2. Ge förvaltningen i uppdrag att följa upp och förfina resursfördel-

ningssystemet inför budget 2019. 

Protokollet ska skickas till 

Ekonomienheten
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ON § 74 Dnr 2017/127.041 

Revidering av internbudget 2018 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse, 14 december 2017 (presenterades på sammanträdet) 

2. ON § 58, 15 november 2017 

Redogörelse 

Omsorgsnämnden gav vid sitt förra sammanträdet (ON § 58) 

förvaltningen i uppdrag att till nämndens sammanträde den 14 

december utreda möjligheten att revidera internbudgeten med målet 

att identifiera och föra över medel från Funktionsstöd för 

assistansersättning (SFB) till äldreomsorgen för kostnader för 

obekväm arbetstid. 

Genom att föra över medel från Funktionsstöd till äldreomsorgen höjs 

schablonen för obekväm arbetstid från ca 30 000 kronor per 

årsarbetare (dag) till ca 35 000 kronor per årsarbetare. Dessutom 

föreslås en ökning av anslaget för bufferten från 1,5 miljoner kronor 

till 1,8 miljoner kronor. 

Samtidigt har ekonomiavdelningen meddelat att beloppet som ska 

växlas över till nämnden för individ och familjeomsorg med anledning 

av socialpsykiatrins övergång ökat med 81 000 kronor på grund av 

helårseffekten gällande lönekostnader. 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att: 

1. Höja budgetramen 2018 för förvaltningskontoret med 0,3 miljoner 

kronor. 

2. Höja budgetramen 2018 för äldreomsorgen med 2 miljoner kronor. 

3. Minska budgetramen 2018 för funktionsstöd med 2,3 miljoner 

kronor. 

Protokollet ska skickas till 

Ekonomienheten 
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ON § 75 Dnr 2017/174.041 

Fördelning av tillfälligt ramtillskott för 2017 samt av 
nämndens budget för oförutsedda kostnader 

Beslutsunderlag 

1. MBL-förhandling, 4 december 2017 

2. ON AU § 86, 29 november 2017 

3. KF § 74, 31 oktober 2017 

4. ON AU § 72, 1 november 2017 

Redogörelse 

Kommunfullmäktige har beslutat att ge omsorgsnämnden 10 miljoner 

kronor i tillfälligt ramtillskott för 2017 (KF § 74/2017). Vidare har 

omsorgsnämnden i internbudgeten för 2017 avsatt 2 miljoner kronor 

för oförutsedda kostnader som uppstår under året. Det finns även 1,7 

miljoner kronor som överförts från utbildningsnämnden till omsorgs-

nämnden avseende kostnader inom Funktionsstöd. 

Arbetsutskottet har gett förvaltningen i uppdrag att undersöka vilka 

oförutsedda kostnader som omsorgsnämnden haft under 2017 samt att 

ta fram ett förslag till fördelning av de totalt 13,7 miljoner kronor som 

således inte är fördelade i budgeten ännu (ON AU § 72/2017). 

Förslaget är att samtliga medel läggs övergripande på omsorgs-

förvaltningens budget och att medlen inte fördelas ut på enheterna. 

Beredning 

ON AU § 86 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att de 13,7 miljoner kronor som ännu inte 

fördelats i internbudget läggs på ett övergripande ansvar i omsorgs-

nämndens budget för 2017. 

Protokollet ska skickas till 

Ekonomienheten 

  



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-12-14 9(22) 

Omsorgsnämnden 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

ON § 76 Dnr 2017/203.042 

Ekonomisk uppföljning per november 2017 

Beslutsunderlag 

1. Månadsrapport (presenterades vid sammanträdet)  

Redogörelse 

På sammanträdet redogjordes för månadsrapport per november 2017. 

Prognosen visar i princip på samma resultat som prognosen per 

oktober, med den skillnad att nämnden fått ett extra ramtillskott från 

kommunfullmäktige på 10 miljoner kronor, vilket ger en prognos som 

visar på en negativ avvikelse mot budget på 5,1 miljoner kronor för 

2017. 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna månadsrapport per november 

2017. 

Protokollet ska skickas till 

Ekonomienheten 
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ON § 77 Dnr 2016/139.049 

Återrapportering av intern kontroll 2017 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 88, 29 november 2017 

2. Återrapportering av intern kontroll, 22 november 2017 

3. Kommunövergripande internkontrollplan 2017, 6 februari 2017 

4. Omsorgsnämndens internkontrollplan 2017, 3 oktober 2016 

Redogörelse 

Nämndens interna kontroll består dels av en kommunövergripande del 

utifrån den kommunövergripande internkontrollplanen (KS § 8/2017) 

och dels av en nämndspecifik del utifrån nämndens internkontrollplan 

för 2016 (ON § 53/2016). Kommunstyrelsen har ett övergripande 

ansvar för att det finns en god intern kontroll medan nämnderna har 

det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 

verksamhetsområde. 

Återrapporteringen avser kontrollområdena i den kommun-

övergripande samt i den nämndspecifika internkontrollplanen för 

2016. Det finns brister gällande rutiner kopplade till nutrition och 

nyanställning av personal. Därför föreslår förvaltningen att 

omsorgsnämnden följer dessa kontrollmoment även under 2018. 

Vidare konstateras brister vad gäller inköp av livsmedel. Detta 

kontrollmoment kommer att följas i den kommunövergripande 

internkontrollplanen även under 2018. Förvaltningen föreslår att en 

översyn görs av styrning och rutiner för inköp av livsmedel. 

Beredning 

ON AU § 88 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att: 

1. Godkänna återrapportering av intern kontroll för 2017. 

2. Komplettera internkontrollplan för 2018 med kontrollmomenten 

Nutrition samt Nyanställning av omsorgspersonal från 2017 års 

internkontrollplan. 

3. Ge förvaltningen i uppdrag att se över styrning och rutiner för 

inköp av livsmedel. 

Protokollet ska skickas till 

Ekonomienheten 
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ON § 78 Dnr 2017/43.020 

Information om sjukfrånvarostatistik 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 94, 29 november 2017 

2. Sjukfrånvarostatistik per oktober 2017 

Redogörelse 

På sammanträdet redogjordes för sjukfrånvarostatistik per oktober 

2017. Antal sjukdagar per snittanställd fortsätter att sjunka. Detta visar 

att rehabiliteringsarbetet som gjorts gett resultat och att även ökningen 

av chefer börjar slå igenom. Antalet sjukdagar månad för månad har 

dock ökat efter sommaren. Även korttidssjukfrånvaron har ökat efter 

sommaren. 

Det går att se en minskning gällande antalet långtidssjukskrivningar.  

Beredning 

ON AU § 94 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 

sjukfrånvarostatistiken per oktober 2017. 
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ON § 79 Dnr 2017/42.026 

Information om uppföljning av handlingsplan för 
jämställdhet och mångfald 2016-2018 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 90, 29 november 2017 

2. Presentation av resultatet 

3. Omsorgsnämndens handlingsplan för jämställdhet och mångfald 

2016-2018, 6 februari 2017 

Redogörelse 

Omsorgsnämnden har beslutat om en handlingsplan för jämställdhet 

och mångfald 2016-2018 (ON § 6/2017). Planen syftar till att beskriva 

hur nämnden ska kunna nå de mål som kommunfullmäktige fastslagit 

i den kommunövergripande planen för jämställdhet och mångfald 

2016-2018. 

Förvaltningen har gjort en avstämning av hur nämndens ligger till i 

förhållande till följande mål i handlingsplanen: 

1. Kommunen ska arbeta för att minska andelen delade turer inom 

omsorgsförvaltningen. 

2. Minska antalet sjukdagar per anställd med särskilt fokus på 

kvinnor. 

3. Antalet dagar männen tar ut föräldraledigt ska öka. 

4. Alvesta kommun ska verka för en jämn fördelning mellan kvinnor 

och män i alla typer av arbeten och i olika roller. 

Beredning 

ON AU § 90 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av uppföljning 

av handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2016-2018. 
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ON § 80 Dnr 2017/129.001 

Information om utredning gällande gemensam myndighets-
handläggning LSS 

Informationsunderlag 

1. ON AU § 89, 29 november 2017 

Redogörelse 

På sammanträdet informeras om den utredning gällande en eventuell 

gemensam myndighetshandläggning gällande ärenden enligt lagen om 

stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, som förvaltningen 

har gjort i samarbete med utbildningsförvaltningen (ej klar ännu). 

Ansvaret för kommunens verksamhet enligt LSS är idag fördelat på 

omsorgsnämnden och på utbildningsnämnden. Omsorgsnämnden 

ansvarar för personer från och med 1 juli det år de fyller 20 år. 

Nämnderna har idag varsin organisation för myndighets-

handläggningen av ärenden enligt LSS. Utredningen ska bland annat 

belysa för- och nackdelar med en gemensam organisation.  

Beredning 

ON AU § 89 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att notera informationen om utredning 

gällande gemensam myndighetshandläggning inom LSS. 
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ON § 81 Dnr 2017/98.792 

Översyn av hyresregleringar för bostad med särskild 
service 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 91, 29 november 2017 

2. ON AU § 36, 17 maj 2017 

Redogörelse 

Omsorgsnämndens arbetsutskott har beslutat att ge förvaltningen i 

uppdrag att göra en översyn av hyresregleringarna för bostad med 

särskild service enligt 9 § 9 plagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, LSS (ON AU § 36/2017).  

En möjlig lösning är att låta hyreshöjningarna följa den höjning som 

Allbohus Fastighets AB årligen gör för hyreslägenheterna i sitt 

bestånd. För 2018 kommer höjningen att vara 0,65 procent. 

Förvaltningen ser dock ett behov av att göra en total översyn gällande 

hyrorna för bostäder med särskild service. 

Beredning 

ON AU § 91 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att: 

1. Förvaltningen får i uppdrag att göra en total översyn över hyrorna 

för bostad med särskild service och återrapportera detta till 

nämnden under 2018. 

2. Från och med 1 januari 2019 ska hyreshöjningen följa den höjning 

som Allbohus Fastighets AB årligen gör för hyreslägenheterna i 

sitt bestånd. 
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ON § 82 Dnr 2017/198.106 

Information om nytt samverkansavtal med Region 
Kronoberg gällande in- och utskrivning av patienter i 
slutenvård 

Informationsunderlag 

1. ON AU § 85, 29 november 2017 

2. Samverkansavtal  

Redogörelse 

En ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård börjar gälla från den 1 januari 2018. Den nya lagen ersätter 

den tidigare betalningsansvarslagen och innebär bland annat att fristen 

för när kommunerna blir betalningsansvariga för utskrivningsklara 

(hemgångsklara) minskas. Ett nytt samverkansavtal mellan Region 

Kronoberg och kommunerna gällande in- och utskrivning av patienter 

i slutenvård i Kronobergs län är framtaget med anledning av den nya 

lagen och börjar gälla från och med den 1 maj 2018. Stödsystemet för 

att kunna följa avtalet införs under september-oktober 2018. 

I avtalet beskrivs hur samverkan vid in- och utskrivning från 

slutenvården ska ske mellan regionens och kommunens aktörer. Bland 

annat ställs krav på en tidig planering för en trygg och säker hemgång 

för den enskilde. En förändring jämfört med tidigare är att patienter 

kan skrivas ut även efter kl. 15 samt på helger om det finns en 

överenskommelse gjord. 

Beredning 

ON AU § 85 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att notera informationen om nytt 

samverkansavtal med Region Kronoberg gällande in- och utskrivning 

av patienter i slutenvård. 
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ON § 83 Dnr 2017/94.000 

Uppföljning av verkställighet av omsorgsnämndens beslut 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 95, 29 november 2017 

2. Uppföljning, 22 november 2017 

Redogörelse 

Två gånger per år får nämnden en sammanställning över 

verkställigheten av de beslut nämnden fattat. Syftet med detta är bland 

annat att säkerställa att rutin finns för att de beslut nämnden tar 

verkställs av förvaltningen. 

Sammanställningen omfattar nya beslut tagna från och med 

arbetsutskottets sammanträde den 17 maj 2017 samt de beslut från 

föregående rapportering som ännu inte verkställts fullt ut.  

De beslut som tas upp är sådana beslut där förvaltningen fått något 

uppdrag eller liknande från nämnden eller arbetsutskottet. 

Beredning 

ON AU § 95 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av 

verkställighet av omsorgsnämndens beslut. 
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ON § 84 Dnr 2017/8.006 

Information från ordförande 

Redogörelse 

Ordförande Mats Martinsson (S) lämnade följande information till 

nämndens ledamöter: 

1. Ordförande informerade om processen kring upphandling av det 

nya särskilda boendet samt anslutande trygghetsboende.  
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ON § 85 Dnr 2017/9.006  

Information från förvaltningschef 

Redogörelse 

Förvaltningschef hade ingen information vid dagens sammanträde. 
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ON § 86 Dnr 2017/206.706 

Översyn av avgifter för insatser enligt hälso- och 
sjukvårdslagen 

Redogörelse 

Den 1 juli 2016 ändrades den paragraf i Socialtjänstlagen (2001:453), 

SoL, som berör kommunens uttag av avgift för hemtjänst och 

dagverksamhet (8 kap. 5 § SoL). Detta innebar att den maximala 

avgift för dessa insatser som kommunen har rätt att ta ut höjdes från 

en tolftedel av 0,48 gånger prisbasbeloppet till en tolftedel av 0,5392 

gånger prisbasbeloppet. Kommunfullmäktige har beslutat om att 

omsorgsnämnden ska ta ut avgift enligt ändringen (KF § 87/2016).  

Det missades dock att även ändra motsvarande paragraf i hälso- och 

sjukvårdslagen, HSL (då 26 §) vilket gjorde att kommunen inte kunde 

besluta att höja maxavgiften för HSL-insatser enligt samma maxtaxa 

som för insatser enligt SoL. Motsvarande ändring har nu gjorts i HSL 

(17 kap. 8 § HSL). 

Förvaltningen föreslår att nämnden gör en översyn över tillämpningen 

av maxtaxa för insatser enligt HSL. Om maxtaxa ska tillämpas enligt 

samma princip som för SoL-insatser bör motsvarande höjning göras 

av HSL-avgiften.  

Beslut 

Omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av 

nämndens avgifter för insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen. 
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ON § 87 Dnr 2017/6.002 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslutsunderlag 

1. Lista över antal delegationsbeslut enligt SoL och LSS för perioden 

2017-11-01 – 2017-11-30 

Redogörelse 

Omsorgsnämnden har i vissa ärenden överlåtit sin beslutanderätt 

till arbetsutskott, ordförande och tjänstemän enligt delegations-

ordning antagen den 12 mars 2013. Delegationsbeslut ska redovisas 

på nämndens sammanträde. 

Tabellerna i beslutsunderlaget redovisar antal fattade delegations-

beslut inom omsorgen om äldre och personer med funktions-

nedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (LSS) för perioden 2017-11-01 

– 2017-11-30. 

Övriga delegationsbeslut 

För perioden 2017-11-08-21 – 2017-12-07 finns följande övriga 

delegationsbeslut att anmäla: 

- Redovisning av användning av Ragnar Engqvists gåva 2016-2017, 

beslut fattade av enhetschef för Björkliden (dnr 2017/204.002) 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 

delegationsbesluten. 
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ON § 88 Dnr 2017/7.006 

Meddelanden 

Redogörelse 

1. Redovisning av beslut om särskilt boende som inte är verkställt 

per 2017-11-30 (dnr 2017/7.006) 

2. Protokoll från arbetsutskottets sammanträde 29 november 2017 

(dnr 2017/3.006) 

Beslut 

Omsorgsnämnden har tagit del av aktuella meddelanden och lägger 

dessa till handlingarna. 
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ON § 89 Dnr 2017/10.006  

Övriga frågor 

Redogörelse 

Inga övriga frågor lyftes vid dagens sammanträde. 

 

 

 


