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Omsorgsnämnden
Plats och tid

Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 2, Alvesta 2 maj 2018 kl. 13.15 – 16.30
Ajournering för fika mellan § 24 och § 25 kl. 14.50 – 15.00

Justerade paragrafer

19 - 35

Beslutande

Mats Martinsson (S), ordf.
Sonia Muhletaler Salsamendi (S)
Hans Paulin (S)
Ingegerd Alm (S)
Johny Haraldsson (C), 1:e vice ordf.
Margaretha Berggren (C)
Mikael Johansson (M), 2:e vice ordf.
Helen Gustavsson (M)
Margareta Viridén (AA)
Britt Karlsson (AA)
David Kristiansson (SD)

Ersätter Jessica Håkansson (S)

Närvarande ersättare

Gunnel Nordahl (S)
Mehdi Zullufi (S)

Övriga deltagare

Mats Hoppe, förvaltningschef
Peggy Hall, förvaltningssekreterare
Tommy Nyberg, revisor PWC § 20
Christina Andersson, socialt ansvarig samordnare § 21 - 24
Arnold Lennartsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska § 25
Per Elmgren, ekonom § 26
Lucas Herngren, verksamhetschef Funktionsstöd § 30
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Justering
Justerare
Plats och tid

Johny Haraldsson (C)
Alvesta 2018-05-07

Underskrifter

Sekreterare
Peggy Hall
Ordförande
Mats Martinsson (S)
Justerare
Johny Haraldsson (C)

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
Anslaget under tiden
Förvaringsplats
Underskrift

2018-05-02
2018-05-08 – 2018-05-29
Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 2, Alvesta
Peggy Hall
Utdragsbestyrkande

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Omsorgsnämnden

ON § 19
Godkännande av dagordning
Beslut
Dagordningen fastställdes enligt följande:
1.
2.
3.
4.

Närvaro
Val av justerare
Godkännande av dagordning
Granskning av handläggning inom socialtjänstlagen med fokus på
äldreomsorgen
5. Information om länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa
2018-2025
6. Granskning av omsorgsnämndens hantering av privata medel
7. Rutin för hantering av brukares privata medel
8. Information om införandet av nytt verksamhetssystem
9. Redovisning av resultatet på nattfastamätning
10. Ekonomisk uppföljning per mars 2018 (månadsrapport)
11. Strategi för ett värdigt liv för Alvesta kommuns äldre medborgare
12. Information om sjukfrånvarostatistik för omsorgsförvaltningen
13. Information om processen för debitering av avgifter
14. Förslag på höjning av ersättning till deltagare i daglig verksamhet
enligt LSS
15. Användning av termen brukare
16. Information från ordförande och från förvaltningschef
17. Redovisning av delegationsbeslut
18. Meddelanden
19. Övriga frågor

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

s. 3
s. 4
s. 5
s. 6
s. 7
s. 8
s. 9
s. 10
s. 11
s. 12
s. 13
s. 14
s. 15
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s. 19
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2018-05-02
Omsorgsnämnden

ON § 20

Dnr 2018/18.007

Granskning av handläggning inom socialtjänstlagen med
fokus på äldreomsorgen
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse, 23 april 2018
2. ON AU § 25, 18 april 2018
3. Missiv, 10 januari 2018
4. Revisionsrapport, 10 januari 2018
Redogörelse
Revision i Alvesta kommun har genomfört en granskning av
omsorgsnämndens myndighetshandläggning enligt socialtjänstlagen
inom äldreomsorgen. Revisionens bedömning är att nämnden inte
säkerställer en ändamålsenlig myndighetshandläggning inom
äldreomsorgen vilket grundar sig på att målen i beslut och
genomförandeplan är otydliga och inte individuellt anpassade. Vidare
saknas genomförandeplaner för enskilda individer, skriftliga rutiner är
inte tillräckligt kända och tillämpas inte fullt ut och nämnden
genomför inte någon tillfredsställande uppföljning av verksamheten.
Revisionen efterfrågar ett svar från omsorgsnämnden om vad
nämnden avser göra för att åtgärda de påpekanden som görs i
granskningen.
Arbetsutskottet beslutade att lämna ärendet utan beredning då svar till
revisorerna ej var färdigställt vid arbetsutskottets sammanträde (ON
AU § 25/2018).
Yrkande
Ordförande Mats Martinsson (S) tilläggsyrkar att nämnden ger
förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på detaljerade mål för
myndighetshandläggningen inom samtliga områden.
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att:
1. Anta förvaltningens tjänsteskrivelse som svar till revisorerna.
2. Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på detaljerade mål för
myndighetshandläggningen inom samtliga områden.
Protokollet ska skickas till
Revisorerna

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Omsorgsnämnden

ON § 21

Dnr 2018/59.701

Information om länsgemensam handlingsplan för psykisk
hälsa 2018-2025
Beslutsunderlag
1. ON AU § 20, 18 april 2018
2. Handlingsplan 2018-2025
Redogörelse
Region Kronoberg och länets kommuner har för åren 2016-2019
antagit en samverkansöverenskommelse i vilken man enats om
gemensamma förutsättningar för samverkan inom området psykisk
hälsa. Överenskommelsen antogs av omsorgsnämnden under 2016
(ON § 66).
En länsgemensam handlingsplan har arbetats fram för åren 2018-2025
gällande arbetet med psykisk hälsa och samverkan i frågan mellan
regionen och länets kommuner. Som en del av åtgärderna i
handlingsplanen har så kallade Första hjälpare utbildats inom
omsorgsförvaltningen. Utbildningen syftar till att lära sig att se tidiga
tecken på psykisk ohälsa. Vidare har kommunen arbetat med att
revidera Samordnad individuell plan, SIP.
Beredning
ON AU § 20
Beslut
Omsorgsnämnden noterar informationen om den länsgemensamma
handlingsplanen för psykisk hälsa 2018-2025.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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ON § 22

Dnr 2017/209.007

Granskning av omsorgsnämndens hantering av privata
medel
Beslutsunderlag
1. ON AU § 21, 18 april 2018
2. Tjänsteskrivelse, 21 mars 2018
3. Missiv, 22 februari 2018
4. Revisionsrapport, 22 februari 2018
Redogörelse
Revisorerna har genomfört en granskning av hanteringen av kontanta
samt privata medel inom omsorgsförvaltningen. Det är väsentligt att
hanteringen av kontanter/privata medel sker korrekt i syfte att bevara
medborgarnas förtroende för kommunal verksamhet.
Bedömningen är att omsorgsnämnden inte helt har en tillfredsställande
kontroll avseende personalens hantering av omsorgstagares privata
medel. Positivt är dock att det påbörjats ett arbete med att stärka den
interna kontrollen kring hanteringen.
Revisorerna efterfrågar svar om vilka åtgärder som nämnden kommer
att vidta med anledning av granskningen.
Beredning
ON AU § 21
Beslut
Omsorgsnämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse som svar till
revisorerna.
Protokollet ska skickas till
Revisorerna

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

6(19)

Sammanträdesprotokoll

Sida

Sammanträdesdatum

2018-05-02
Omsorgsnämnden

ON § 23

Dnr 2017/195.739

Rutin för hantering av brukares privata medel
Beslutsunderlag
1. ON AU § 22, 18 april 2018
2. Förslag på rutin för kontanthantering
Redogörelse
Vid vissa situationer behöver den enskilde hjälp av personal med att
hantera mindre summor kontanter för vissa ändamål. En rutin för
hantering av brukares privata medel har därför tagits fram och har
tidigare presenterats för omsorgsnämnden (ON § 64/2017). I den
granskning som revisionen gjort av nämndens hantering av privata
medel framkommer att nämnden bör besluta om att fastställa rutinen.
Rutinen har även uppdaterats i enlighet med ytterligare förslag som
revisionen gett, bland annat att kassablad alltid ska signeras av två
personal.
Beredning
ON AU § 22
Beslut
Omsorgsnämnden godkänner förslaget på rutin för hantering av
brukares privata medel.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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ON § 24

Dnr 2017/39.000

Information om införandet av nytt verksamhetssystem
Redogörelse
På sammanträdet informerades om processen för införandet av det nya
verksamhetssystemet Lifecare som pågår inom nämndens verksamhet.
Upphandlingen är gjord tillsammans med förvaltningen för individoch familjeomsorgen då förvaltningarna använder sig av samma
system. Upphandlingen blev klar i augusti 2017 och
implementeringen inom omsorgsförvaltningen påbörjades i januari
2018. Utbildningar för all personal som ska arbeta i systemet har
pågått under mars och april. Modulen för hälso- och sjukvård har
blivit något försenad och kommer först till hösten 2018.
Södra kommundelen har börjat arbeta i systemet från april. Alvesta
centrum och norra kommundelen kommer att börja arbeta i systemet i
början av maj medan Funktionsstöd börjar i slutet av maj.
Det har varit lite problem vad gäller kontakterna mellan
omsorgspersonal och hälso- och sjukvårdspersonal vilket har gjort att
nya rutiner har behövt arbetas fram.
Uppföljning av hur systemet fungerar kommer att göras under hösten
2018. Under hösten ska även det nya planeringssystemet införas och
integreras med verksamhetssystemet.
Beslut
Omsorgsnämnden noterar informationen om införandet av ett nytt
verksamhetssystem.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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ON § 25

Dnr 2018/65.730

Redovisning av resultatet på nattfastamätning
Beslutsunderlag
1. Presentation över resultatet, 23 april 2018
2. ON AU § 23, 18 april 2018
Redogörelse
Mätning av tiden för nattfasta har genomförts under v 7 2018.
Nattfasta är den tid som går från det sista målet mat på kvällen till det
första målet på morgonen. Resultatet visar att cirka hälften av de
boende på särskilt boende enligt socialtjänstlagen, SoL, och bostad
med särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS, har en nattfasta som överstiger 11 timmar.
Resultatet visar en liten förbättring jämfört med resultatet på
föregående års mätning.
Cirka 13-14 procent av de boende på särskilt boende har ett BMI,
Body Mass Index, under 22 (BMI under 22 motsvarar gränsen för
undernäring). Resultatet är en förbättring jämfört med föregående år
och är den lägsta andelen personer med BMI under 22 jämfört med
övriga kommuner i länet.
En av åtgärderna för att minska nattfastan och motverka undernäring
är att ändra måltidsordningen.
Beredning
ON AU § 23
Beslut
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av resultatet på
nattfastamätning.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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ON § 26

Dnr 2018/66.042

Ekonomisk uppföljning per mars 2018 (månadsrapport)
Beslutsunderlag
1. ON AU § 31, 18 april 2018
2. Månadsrapport per mars, 16 april 2018
Redogörelse
Helårsprognosen per mars visar på en negativ avvikelse mot budget på
13,7 miljoner kronor för 2018. Den negativa avvikelsen beror till stor
del på höga personalkostnader. De åtgärder som har vidtagits har inte
varit tillräckliga för att skapa en budget i balans och en del av vad som
uppnåtts i besparingar har gått förlorat genom kostnader som är
utanför förvaltningens kontroll, till exempel indragna beslut av
Försäkringskassan vad gäller personlig assistans, köp av plats samt
högre kostnader för att upprätthålla hemsjukvårdens verksamhet på
acceptabel nivå.
Beredning
ON AU § 31
Beslut
Omsorgsnämnden godkänner månadsrapport per mars 2018.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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ON § 27

Dnr 2018/68.730

Strategi för ett värdigt liv för Alvesta kommuns äldre
medborgare
Beslutsunderlag
1. ON AU § 24, 18 april 2018
2. Tjänsteskrivelse, 10 april 2018
Redogörelse
En allt större del av Sveriges befolkning kommer under de närmaste
årtionden sannolikt vara personer över 65 år och en stor del av dessa
kommer vara över 80 år. Den demografiska utvecklingen med fler
antal äldre förväntas medföra ett ökat behov av äldreomsorg.
En annan huvudfråga är att det i nuvarande struktur finns ett glapp
mellan hemtjänst i det egna hemmet och omsorg på ett särskilt
boende. Likt alla medborgare är äldre unika personer med olika
önskemål och behov. Planeringen av dagens och morgondagens
äldreomsorg behöver allt mer utgå från äldres skilda behov och
anpassas till en ökad heterogenitet.
Ett förslag på strategi för att kunna möta de äldre invånarnas behov
har därför tagits fram. Strategin utgår från att den grundläggande
värderingen ska vara att individens behov och önskemål ska stå i
centrum. För att kunna nå strategin behöver Alvesta kommun bland
annat satsa på mötesplatser och aktiviteter för äldre samt olika typer
av bostäder anpassade för äldre.
Beredning
ON AU § 24
Yrkanden
Mikael Johansson (M), Helen Gustavsson (M) och Johny Haraldsson
(C) yrkar bifall till beslutsförslaget.
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att anta Strategi för ett värdigt liv för Alvesta
kommuns äldre medborgare.
Protokollet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Omsorgsnämnden

ON § 28

Dnr 2018/32.020

Information om sjukfrånvarostatistik för
omsorgsförvaltningen
Beslutsunderlag
1. ON AU § 29, 18 april 2018
2. Statistik över sjukfrånvaron per februari 2018
Redogörelse
Statistiken visar att sjukfrånvaron har ökat något vilket sannolikt beror
på många sjukdomsfall på grund av influensa.
Förslagsvis görs en djupare rapport vid tre tillfällen per år gällande
sjukfrånvaron för att gå igenom den mer grundligt.
Beredning
ON AU § 29
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att:
1. Notera informationen om sjukfrånvarostatistik för
omsorgsförvaltningen.
2. I fortsättningen görs en djupare redovisning och analys av
sjukfrånvaron vid tre tillfällen per år, vid övriga sammanträden
kommer statistiken endast att läggas med som ett meddelande till
nämnden och inte föredras såvida det inte finns frågor.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Omsorgsnämnden

ON § 29

Dnr 2018/67.706

Information om processen för debitering av avgifter
Beslutsunderlag
1. ON AU § 30, 18 april 2018
Redogörelse
I samband med införandet av det nya verksamhetssystemet har ett
antal problem i processen för debitering av avgifter identifierats. Det
har uppmärksammats att debiteringarna inte alltid stämmer och att det
förekommer att insatser inte debiteras eller att de debiteras fel. En
översyn behöver därför göras. Ett problem är att det är många
personer som arbetar med debiteringar inom förvaltningen vilket
därför resulterar i att en del gör det mer sällan. En möjlighet som
övervägs är att ha en central organisation inom omsorgsförvaltningen
för avgiftsdebiteringen.
Förvaltningen håller på och arbetar fram en handbok för debitering av
avgifter.
Beredning
ON AU § 30
Beslut
Omsorgsnämnden noterar informationen om problemen i processen
för debitering av avgifter.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Omsorgsnämnden

ON § 30

Dnr 2018/69.792

Förslag på höjning av ersättning till deltagare i daglig
verksamhet enligt LSS
Beslutsunderlag
1. ON AU § 33, 18 april 2018
2. Tjänsteskrivelse, 11 april 2018
Redogörelse
Regeringen har avsatt medel under 2018 till kommunerna för att
antingen införa eller höja en låg ersättning till deltagare i daglig
verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS. Alvesta kommun kan rekvirera totalt 630 000
kr för 2018. Vid kontakt med Socialstyrelsen ger dessa uttryck för att
uppdraget ej får fortsatt finansiering efter 2018 års tillskott.
I Alvesta kommun utgår så kallad habiliteringsersättning till deltagare
i daglig verksamhet med 0,1 procent av prisbasbeloppet för heldag
och 0,07 procent för halvdag enligt beslut i nämnden för omsorg och
hälsa 2009 (NOH § 72). För 2018 är ersättningen för heldag 45 kr och
för halvdag 31,50 kr.
Förslag är att ersättning för heldag höjs till att motsvara 0,19 procent
av prisbasbeloppet och halvdag 0,13 procent av prisbasbeloppet
framöver. Detta innebär att ersättningen för 2018 blir 86,50 kr för
heldag och 59,50 kr för halvdag. Förslaget är att höjningen ska gälla
även efter 2018. Ersättningen räknas precis som tidigare om årligen
utifrån prisbasbeloppet men nu i enlighet med den högre
procentsatsen.
Beredning
ON AU § 33
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att:
1. Rekvirera medlen till höjd ersättning till deltagare i daglig
verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS, från Socialstyrelsen.
2. Ersättningsnivåerna till deltagare i daglig verksamhet enligt lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, höjs till
0,19 procent av prisbasbeloppet för heldag och 0,13 procent av
prisbasbeloppet för halvdag.
3. Beslutet om höjd nivå gäller från och med den 1 januari 2018.
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Omsorgsnämnden

ON § 31

Dnr 2017/173.739

Användning av termen brukare
Beslutsunderlag
1. ON AU § 26, 18 april 2018
2. ON § 10, 26 februari 2018
3. ON AU § 10, 12 februari 2018
4. Tjänsteskrivelse, 19 januari 2018
5. ON AU § 77, 1 november 2017
6. Sammanställning, 23 oktober 2017
Redogörelse
Den samlingsterm för personer som får insatser från
omsorgsförvaltningen som används idag är brukare. Termen är tänkt
som en motsvarighet inom socialtjänsten till termen patient inom
hälso- och sjukvården. Frågan kring användning av termen brukare
har lyfts av kommunala pensionärsrådet som inte anser att det är en
bra benämning (§ 5, 2017-05-09). Arbetsutskottet beslutade den 1
november 2017 (ON AU § 77) att skicka ut frågan om användning av
termen brukare på remiss till berörda organisationer inom Alvesta
kommun för att inhämta synpunkter kring benämningen brukare och
eventuella förslag på andra begrepp.
Omsorgsnämnden beslutade på sammanträdet den 26 februari 2018 (§
10) att återremittera ärendet till arbetsutskottet för ett förtydligande av
innebörden i arbetsutskottets beslutsförslag.
Beredning
ON AU § 26
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att:
1. Inom omsorgsnämndens verksamhet ska ordet brukare inte
användas. Som övergripande begrepp ska istället
omsorgstagare användas. Undantag är i sammanhang på
exempelvis nationell nivå där nämnden inte kan påverka
ordvalet.
2. I verksamheterna behöver inte bestämmas ett specifikt begrepp
utan begrepp kan väljas utefter sammanhang, till exempel
omsorgstagare, boende, arbetstagare.
3. Gentemot den enskilde används alltid namn.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Omsorgsnämnden

ON § 32

Dnr 2018/37.006

Information från ordförande och från förvaltningschef
Redogörelse
Ordförande Mats Martinsson (S) informerade om följande:
1. En uppföljning av den planeringsdag som var i slutet av förra året
tillsammans med förvaltningens enhetschefer och stab är planerat
till den 7 juni på Högåsen med start kl. 08.15. En separat inbjudan
har skickats ut till nämnden. Anmälan görs senast den 14 maj till
förvaltningssekreteraren.
Förvaltningschef Mats Hoppe informerade om följande:
1. Omsorgsnämnden har haft dispens från Räddningstjänsten vad
gäller att sätta in sprinklers på särskilda boende Bryggaren med
anledning av att Bryggaren ska avvecklas när det nya särskilda
boendet är klart. I och med att det inte blir något nytt särskilt
boende i närtid gäller inte dispensen längre och Bryggaren
kommer därför att avvecklas som särskilt boende. Boende,
anhöriga och personal på Bryggaren har fått information om
situationen. De boende på Bryggaren kommer att erbjudas plats på
andra särskilda boenden i kommunen. All personal som har en
tillsvidareanställning är garanterade fortsatt anställning i
kommunen.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Omsorgsnämnden

ON § 33

Dnr 2018/6.002

Redovisning av delegationsbeslut
Beslutsunderlag
1. Lista över antal delegationsbeslut enligt SoL och LSS för perioden
2018-03-01 – 2018-03-31
2. Lista över antal delegationsbeslut enligt SoL och LSS för perioden
2017-02-01 – 2017-02-28
Redogörelse
Omsorgsnämnden har i vissa ärenden överlåtit sin beslutanderätt
till arbetsutskott, ordförande och tjänstemän enligt delegationsordning antagen den 12 mars 2013. Delegationsbeslut ska redovisas
på nämndens sammanträde.
Tabellerna i beslutsunderlaget redovisar antal fattade delegationsbeslut inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) för perioden 2018-02-01
– 2018-03-31.
Övriga delegationsbeslut
För perioden 2018-02-16 – 2018-04-24 finns följande övriga
delegationsbeslut att anmäla:
-

-

Beslut att bevilja en ansökan om ledsagarservice enligt 9 § 3 p lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, fattat av
arbetsutskottet 2018-04-18, ON AU § 19
Beslut att inte bevilja en ansökan om medel ur Nybygdenarvet,
fattat av arbetsutskottet 2018-04-18, ON AU § 28 (dnr 2018/49.046)
Beslut angående besvarande av en synpunkt om användning av
gåvomedel skänkta till Björklidens trivselkassa, fattat av
arbetsutskottet 2018-04-18 ON AU § 27 (dnr 2017/54.046)

Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av
delegationsbesluten.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

17(19)

Sammanträdesprotokoll

Sida

Sammanträdesdatum

2018-05-02
Omsorgsnämnden

ON § 34

Dnr 2018/42.006

Meddelanden
Redogörelse
1. Redovisning av beslut om särskilt boende som inte är verkställt
per 2018-02-28 samt per 2018-03-31 (dnr 2018/7.738)
2. Redovisning till Inspektionen för vård- och omsorg (IVO),
kommunfullmäktige och revisorerna över gynnande beslut som
inte verkställts inom tre månader, 9 april 2018 (2018/64.730)
3. Protokoll från Kommunala pensionärsrådets sammanträden den
11 april 2018, ej justerat än (dnr 2018/5.103)
4. Protokoll från arbetsutskottets sammanträde den 18 april 2018 (dnr
2018/2.006)
Beslut
Omsorgsnämnden har tagit del av aktuella meddelanden och lägger
dessa till handlingarna.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

Sida

Sammanträdesdatum

2018-05-02
Omsorgsnämnden

ON § 35
Övriga frågor
Redogörelse
Inga övriga frågor lyftes vid dagens sammanträde.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

19(19)

