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Ledamöter
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Annika Andersson, omsorgschef
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Jan Nilsson, utvecklingschef
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Ann-Sofie Jörgensen, enhetschef FSS, del av§ 12
Sara Martinsson, enhetschef kost, del av§ 12
Håkan Forsberg, clistril,tssköterska, del av§ 12
Pia Herbertsson, enhetschef ordinärt boende § 12
Anna-Lena Eriksson, enhetschef Säbo § 12
Catarina Harden, ekonom § 13-15

Utses att justera

Patrik Jöns son

Justeringens plats, tid

Kasern J ohnsson
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§§ 12- 24
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~
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

Anslag / Bevis
Protokollet är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Hässleholms kommun, Omsorgsnämnden

Sammanträdesdag

2014-02-25

Datum då anslaget
sätts upp

2014-03-05

Datum då anslaget
tas ned

2014-03-27

Förvaringsplats
för protokollet

Omsorgs förvaltningen Löjtnant Granlunds väg 14
281 52 Hässleholm

Underskrift

Irene Persson

Datum då anslaget
togs ned

Signatur

3(20)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-02-25

2014/58 042 ·

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

§ 12
Redovisning av verksamheter
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för redovisningarna

Bakgrund
Verksamhetscheferna samt utvecklingschefen redovisar sina respektive
verksamheter.

Omsorgsnämnden
Justering

~

Utdraget bestyrkes
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-02-25

2014/58 042

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

§ 13
§ 12 au 2014-02-11
Bokslut 2013
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna bokslutsredovisningen per den
31 december 2013.

Bakgrund
Omsorgsnämnden redovisar i sitt bokslut för 2013 ett underskott med 27,4 mnkr
per den 31 december. 6 mnkr avser tomhyror för Trygghetsboendet Pärlan. För
verksamhetsområdena redovisas avvikelser inom ordinärt boende -9,5 mnkr,
särskilt boende -5,1 mnkr, resurs +0,9 mnkr, FSS -2,5 mnkr och
myndighetskontoret -6 mnkr.
Förvaltningen prognosticerade per 31 oktober en budgetavvikelse på -34,6 mnkr.
En analys av avvikelsen mellan utfall och i förhållande till prognosen per 31
oktober som är på 7,2 mnkr visar på
en försiktighet i prognoser (2, 7 mnkr)
att befarade kostnader inte blivit så höga som förväntat (2,4 mnkr)
volymförändring och nytillkomna händelser (1,5 mnkr), tex retroaktiva beslut
från försäkringskassan inom personligassistans enligt SFB

Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2014-02-11 § 12

Arbetsutskottet beslutar att föreslå omsorgsnämnden besluta att godkänna
bokslutsredovisn.ingen per den 31 december.
Sänt till:
kommunstyrelsen

Ornsorgsnämnden
Justering~

Utdraget bestyrkes
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-02-25

2013/595 040

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

§ 14
§ 13 au 2014-02-11
Internbudget 2014
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna omsorgchefens förslag på fördelning av
besparingen på 6975 tkr.

Bakgrund
Omsorgsnämnden beslutade 2013-12-17; § 130 om internbudget för 2014. I
internbudgeten låg en besparing under omsorgsnämnden på 6 975 tkr.
Förvaltningen skulle återkomma med förslag på besparingar.
Efter fastställt bokslut som blev 7,2 mnkr bättre än prognosticerat utfall per 31
oktober ser förvaltningen möjlighet att revidera den beslutade internbudgeten
utifrån de förändrade förutsättningar som nu råder.

Reservation
Rolf Delcomyn S, Irene Nilsson S, Anita Peterson V och Thomas Rasmusson S,
deltar ej i beslutet med hänvisning till egen lagd budget i fullmäktige.
Patril< Jöns son SD deltar ej i beslutet med hänvisning till egen lagd budget i
fullmäktige.

Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2014-02-11 § 13
Arbetsutskottet beslutar att föreslå omsorgsnämnden besluta att godkänna
omsorgschefens förslag på fördelning av besparingen på 6 975 tkr.
Rolf Delcomyn (S) och Irene Nilsson (S) deltar ej i beslutet.
Sänt till:
kommunstyrelsen
Ornsorgsnärnnden
Justering

tf3;

Utdraget bestyrkes
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-02-25

2014/54 003

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

§ 15
§ 14 au 2014-02-11
Riktlinjer för budgetarbete
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna den redovisningen förvaltningen lämnar
kring utvärdering och förslag på riktlinjer kring arbetsätten för att säkerställa en
god tillförlitlighet i förvaltningens prognos och budgetunderlag

Bakgrund
I samband med bokslutsredovisningen 2012 fick förvaltningen i uppdrag av
omsorgsnämnden att ta fram ett förslag på åtgärder för att öka tillförlitligheten i
förvaltningens prognoser och budgetunderlag. Omsorgsnämnden godkände i april
2013 förvaltningens förslag på åtgärdsplan. Omsorgsnämnden gav i samband med
beslutet förvaltningen i uppdrag att utvärdera arbetssätten enligt åtgärdsplanen i
samband med bokslut 2013.
En uppföljning av åtgärdsplanen och arbetssätten under året har gjorts och utifrån
denna har förslag på riktlinjer kring arbetsätt utarbetats.

Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2014-02-11 § 14
Arbetsutskottet beslutar att föreslå omsorgsnämnden besluta att godkänna den
redovisningen förvaltningen lämnar kring utvärdering och förslag på riktlinjer
kring arbetsätten för att säkerställa en god tillförlitlighet i förvaltningens prognos
och budgetunderlag.

Omsorgsnämnden
Justering~

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-02-25

2014/18 739

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

§16
§ 15 au 2014-02-11
Ej verkställda beslut per den 31 december 2013
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna att underlaget överlämnas till Inspektion
för vård och omsorg (IVO), kommunfulhnäktige samt till kommunrevisorerna.
Underlaget gäller ej verkställda beslut enligt SoL och LSS per den 31 december
2013.

Bakgrund
Antalet ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) ska återkommande rapporteras till IVO.

Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2014-02-11 § 15
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna att underlaget överlämnas till Inspektion
för vård och omsorg (IVO), kommunfulhnäktige samt till kommunrevisorerna.
Underlaget gäller ej verkställda beslut enligt SoL och LSS per den 31 december
2013.
Sänt till:
IVO, Inspektionen för vård och omsorg
Kommunfulhnäktige
Ko1111nunrevisorerna

Omsorgsnämnden
Justering

~

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-02-25

2014/62 019

Hässleholms
kommun
Omsorgsnamnden

§17
§ 16 au 2014-02-11
Granskningsrapport intern kontroll 2013
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna rapporten avseende Intern kontroll för
2013 och översända den till Kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Omsorgsnämnden har ansvar för att den interna kontrollen är tillräcklig inom sitt
verksamhetsområde samt att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt.
Varje nämnd ska årligen godkänna en granskningsrapport med resultatet av det
senaste årets interna kontroll.
Nämndens granskningsrapport samt nämndens protokoll ska lämnas till
kommunstyrelsen senast i samband med inlämnandet av verksamhetsberättelsen.
Rapporten ska samtidigt lämnas till kommunens revisorer.
Ordningen på kontrollmomenten i granskningsrapporten ska följa ordningen i
den beslutade interna kontrollplanen. Det ska framgå om respektive
kontrollmoment ska med i nästa års interna kontrollplan eller inte. Bristfälliga
moment tas med i nästa års interna kontrollplan.

Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2014-02-11 § 16
Arbetsutskottet beslutar att föreslå omsorgsnämnden besluta att godkänna
rapporten avseende Intern kontroll för 2013 och översända den till
Kommunstyrelsen.
Sänt till:
Kommunstyrelsen

Omsorgsnämnden

Justering

~

V

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-02-25

2014/57 019

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

§ 18
§ 17 au 2014-02-11
Intern kontroll 2014
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att anta internkontrollplan 2014.
Internkontrollplanen 2014 skall överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen.
Nämnden skall enligt Kommunallagen 6 kap 7§ inom sitt område
tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, riktlinjer
och föreskrifter.
Med intern kontroll menas de insatser som görs för att säkerställa att
planering, genomförande, rapportering, uppföljning och utvärdering i
hela den kommunala organisationen fungerar tillfredsställande.
Kommunstyrelsen har ansvar för att regler för den interna kontrollen
upprättas och uppdateras och med utgångspunkt från nämndernas
granskningsrapporter och utförd intern kontroll av egen verksamhet
bedöma hur kommunens samlade interna kontroll fungerar.
Kommunfullmäktige antog nya regler för intern kontroll i
Hässleholms kommun 2013-02-25 § 21 och dessa ersätter tidigare
reglemente antaget av kommunfullmäktige 2010-11-24 § 201.
Reglerna innebär att förvaltningarna under 2011 skulle påbörja arbetet
med en risk- och väsentlighetsanalys men det är först i samband med
årets interna kontrollplan som en risk- och väsentlighetsanalys ska
skickas till kommunstyrelsen.

Omsorgsnämnden
Justering ~ /

Utdraget bestyrkes
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-02-25

2014/57 019

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

Forts§ 18
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2014-02-11 § 17
Arbetsutskottet beslutar att föreslå omsorgsnämnden besluta att anta
internkontrollplan 2014, bilaga 1, internkontrollplanen 2014 skall
överlämnas till kommunstyrelsen.
Sänt till:
Kommunstyrelsen

Omsorgsnämnden
Justering~/

Utdraget bestyrkes
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-02-25

2013/581 012

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

§ 19
§ 18 au 2014-02-11
§ 116 on 2013-12-17
§ 95 au 2013-12-03
Kval itetsled ningssystem
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att
godkänna upprättat kvalitetsledningssystem för Omsorgsförvaltningens
verksamheter
ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med att beskriva huvudprocesser
och stödprocesser och säkerställa att det finns rutiner kopplade till dessa

Bakgrund
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011 :9) om ledningssystem
för systematiskt kvalitetsarbete är gemensamma för hälso- och sjukvård, tandvård
socialtjänst och verksamheter enligt LSS. Utifrån SOSFS 2011 :9 behöver
Omsorgsförvaltningen ett ledningssystem för att systematiskt och fortlöpande
kunna utveckla och säkra kvaliteten för all vård och omsorg som bedrivs av
Omsorgsnämnden. Ledningssystemet ska utgöra ett stöd för planering,
genomförande, utvärdering och förbättring av Omsorgsförvaltningens samtliga
verksamheter.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, verksamhetsutvecklare och kvalitetscontroller
har tillsammans fått i uppgift att upprätta ett kvalitetsledningssystem för
Omsorgsförvaltningen enligt SOSFS 2011:9.
Omsorgsnämnden beslutade 2013-12-17; §116 att återremittera ärendet pga
samverkan inte skett med fackliga organisationer. Sedan dess har fö1valtningen
arbetat vidare med kvalitetsledningssystemet i ledningsgruppen.

Omsorgsnämnden
Justering~

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-02-25

2013/581 012

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

Fort§ 19
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2014-02-11 § 18
Arbetsutskottet beslutar att föreslå omsorgsnämnden besluta att
godkänna upprättat kvalitetsledningssystem för Omsorgsförvaltningens
verksamheter
ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med att beskriva huvudprocesser
och stödprocesser och säkerställa att det finns rutiner kopplade till dessa

Omsorgsnämnden
Justering~

Utdraget bestyrkes
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-02-25

2014/4 012

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

§ 20
§ 7 on 2014-01-28
§ 7 au 2014-01-14
Lokal daglig verksamhet
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att
• hemställa till tekniska utskottet att tillse att omsorgsnämndens får tillgång
till en lokal för daglig verksamhet utifrån de behov som förvaltningen
redovisar
•

hyran för lokalen förutsätts ingå i internhyressystemet.

Yrkande 2 st
Irene Nilsson (S) yrkar bifall till förslag till beslut enligt omsorgschefens förslag
Anita Peterson M yrkar bifall till förslag till beslut enligt omsorgschefens förslag

Reservationer
Patrik Jönsson SD deltar ej i beslutet

Protokollsanteckning
Patril, Jöns son SD medges lägga en protokollsanteckning, bilaga 1

Skäl till beslut
Omsorgschefen har, efter samtal med tekniska avdelningen skrivit fram ett nytt
förslag till beslut, som presenteras på sammanträdet.

Bakgrund
Sedan 2009 har ansvariga enhetschefer genomfört stora förändringar för att kunna
möta det ökade behovet av daglig verksamhet. Verksamheten omfattar idag ca
Omsorgsnämnden
Justering~

Utdraget bestyrkes
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-02-25

2014/4 012

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

Forts§ 20
280 personer och bedrivs idag på 19 ohlrn adresser, där varje verksamhet har en
speciell inriktning, ex sinnesträning, estetisk verksamhet, data, hunddagis och
monteringsarbete. Därutöver har flera deltagare individintegrerade platser på
företag.
Juni 2014 är det 12 elever som slutar Norrängsskolan och som är berättigade till
daglig verksamhet. Sju av dessa elever kommer inte kunna få sina beslut verkställt
utan utökning av lokaler för daglig verksamhet, då det inte finns plats i befintliga
verksamheter.
Efter att ha tittat på olika lokaler föreslås omsorgsnämnden hyra Wendessmässen,
då denna lokal bedöms som lämplig utifrån målgrupp. Lokalen kommer att
användas till daglig verksamhet med inriktning mot personer med autism.
Kommunen riskerar vitesföreläggande om beslut om daglig verksamhet inte
verkställs.

Ärendets tidigare behandling
Omsorgsnämnden 2014-01-28 § 7
Omsorgsnämnden beslutar att återremittera ärendet till omsorgsnämndens
sammanträde den 2014-02-25
Arbetsutskottet 2014-01-14 § 7
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att hyra
Wendessmässen enligt offert 013UOFF P2/T4 för daglig verksamhet från juni
2014.
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att ge
förvaltningschefen i uppdrag att även beakta denna nytillkomna kostnad i arbetet
med besparingar utifrån internbudget från omsorgsnämndens sammanträde
2013-12-17 § 130 där omsorgschefen fick i uppdrag att arbeta vidare med
utredningsuppdragen så att omsorgsnämnden skall kunna effektuera den generella
besparingen på 0,9 procent.
Sänt till:
Tekniska utskottet
Omsorgsnämnden
Justering~

Utdraget bestyrkes
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Protokollsanteckning gällande " Lokal daglig verksamhet",
Omsorgsnämnden 2014-02-25, ärende 10
Sverigedemokraterna har under ärendets gång inte involverats i framtagandet av en lämplig
lokal rörande daglig verksamhet. Att man nu i sista minuten driver igenom ärendet med ett
vitesföreläggande hängande över Omsorgsnämnden tyder på en dålig planering som inte pä
något sätt kan ligga Sverigedemokraterna till last. Resultatet blir att vi nödgas hyra en väldigt
dyr lokal för ändamålet, en lokal som dessutom är väldigt stor. Ansvaret för detta vilar till
fullo på den styrande Alliansen och Sverigedemokraterna väljer därför att inte deltaga i
beslutet. Vi'Vt..,,_de_vo,.:::, 0 J,._;ä ._ ck:I:: b~yf-a,-.,d_.._,fe mofG(,{f- "'"'"' ~.;;; ,;ff""'J. 1vc~'f-e ~o"""'e"' wt-"~
,,__ft lteH, n3t1:: {b',,{"? t!( b"-,(0). Od/,_~{r orm,f~s,;t\h,e[{t,

Patrik Jönsson, Sverigedemokraterna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-02-25

2014/56 047

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

§ 21
§ 19 au 2014-02-11
Statsbidrag PO Skåne
Beslut
Omsorgnämnden beslutar att ansöka om statsbidrag för 2014 för verksamheten
med personliga ombud.

Bakgrund
Hässleholms kommun har två personliga ombud som arbetar heltid. Hässleholms
kommun har avtal med PO-Skåne att driva verksamheten personligt ombud.
Verksamheten är pågående och nuvarande avtal gäller till och med maj 2016.
Arbetet syftar till att erbjuda personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning
stöd i att ta till vara sina rättigheter i samhället.
Verksamheten med personligt ombud riktar sig till personer som är över 18 år
eller äldre, som har psykiska funktionsnedsättningar och betydande och väsentliga
svårigheter att utföra aktiviteter på olika livsområden.
De enskilda som kan få stöd av personligt ombud ska ha sammansatta och
omfattande behov av vård, stöd och service, rehabilitering och sysselsättning samt
ha behov av långvariga kontakter med socialtjänsten, primärvården och den
specialiserade psykiatrin och andra myndigheter.
För att erhålla statsbidrag för 2014 krävs att omsorgsnämnden inkommer med en
ansökan till länsstyrelsen senast 2014-04-04.

Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2014-02-11 § 19
Arbetsutskottet beslutar att föreslå omsorgnämnden besluta att ansöka om
statsbidrag för 2014 för verksamheten med personliga ombud.
Sänt till:
Länsstyrelsen

Omsorgsnämnden
Justering ~ )

Utdraget bestyrkes
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Sammanträdesdatum

2014-02-25

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

§ 22
Redovisning av delegeringsbeslut
Beslut
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut
a. Bistånd enligt SoL 4 kap 1 §
1.
11.

111.
1v.
v.
vi.
vii.
v111.
lX.

x.
xi.
xu.
X111.

2014-01-01 -2014-01-31

Hemtjänst, bifall och avslag
Hemtjänst Säbo, bifall och avshg
korttid, bifall och avslag
Särskilt Boende, bifall och avslag
Avlösning, bifall och avslag
Kontaktperson, bifall och avslag
Trygghetslarm, bifall och avslag
Matdistribution, bifall och avslag
Boendestöd, bifall och avslag
Dagverksamhet, psyk fh bifall och avslag
Dagverksamhet, dem bifall och avslag
Trygghetsuppringning bifall och avslag
Ledsagning, bifall och avshg

135+3
1+0
55+4
31+4
4+0
7+0
129+0
90+0
8+0
5+0
5+0
2+0
2+0

beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut

XIV.

b. LSS-insatser 9 §:2-10 bifall och avslag,
2014-01-01-2014-01-31
29+3 beslut
c. Anställningar omr ÄO 2013-12-30- 2014-02-07, omr
FSS 2012-09-04-2014-02-07
d. Underlag för avskrivning av utestående fodringar 2014-01-15, 23
d. Arbetsutskottet protokoll sekretess 2014-02-11

Omsorgs nämnden
Justering~

~-···

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-02-25

2014/84 006

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

§ 23
Föreligger för kännedom följande handlingar
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att ärendena läggs till handlingarna
Kösituationen
2. Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2014-01-27 § 11, Avsägelse av
uppdrag i omsorgsnämnden
3. Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2014-01-15 § 31, Avsägelse av
uppdrag i kommunala handikapprådet
4. Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2014-01-29 § 13, Barnbokslut
5. Förvaltningsövergripande samverkan, protokoll 2014-01-20
6. Verksamhetsberättelse PO Skåne
7. Arbetsutskottets protokoll 2014-02-11
1.

Omsorgsnämnden
Justering~

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-02-25

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

§ 24
Aktuellt i verksamheten
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen

Bakgrund
Annika Andersson informerar om följande:
•

Arbetsmiljöverket kommer att göra en tillsyn av kvinnors och mäns
arbetsmiljö inom hemtjänst och enheter inom tekniska förvaltningar i
Hässleholm kommun under maj 2014. Tillsynen är ett regeringsuppdrag
och de har redan besökt ett SO-tal kommuner i Sverige.

•

Revisionsrapporten "Granskning av biståndsbedömning inom
omsorgsnämnden" inkom 2014-02-24 till förvaltningen med en begäran
om svar senast 2014-03-24. Omsorgschefen har begärt anstånd till efter
omsorgsnämndens sammanträde i april.

•

Önskad sysselsättningsgrad skall kunna erbjudas alla medarbetare från
2015-01-01.

•

Information från presidiets budgetdialog 2014-01-16 med KSAU.
Minnesanteckningar från dialogträffarna ska framöver skickas ut till
nämndsledamöterna.

•

Tilläggsavtal är tecknat med Skånetrafiken avseende Seniorkort till
2014-05-31 i avvaktan på beslut i Kommunfullmäktige.

•

Stöld på Sjögläntan.

•

Ärendet i förvaltningsrätten gällande personlig assistans ärende. Domen
blev till vår förmån.

Omsorgsnämnden
Utdraget bestyrkes
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-02-25

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

Forts§ 24
Jan Nilsson informerar om följande:
•

Nuläges information färdtjänst förslag nytt avtal
Patrik Jönsson (SD) informerar om följande:

•

Fria resor i kollektivtrafiken för de som har färdtjänst. Regionen har ett
förslag på att införa fria resor för färdtjänstlegitimerade kunder.
Cecilia Sixten informerar om följande:

•

Personärende

Omsorgsnämnden
Justering~

Utdraget bestyrkes
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