SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

Plats och tid

Högalid, storstugan, 2014-03-25 kl. 13.30-16.00

Beslutande
Ledamöter

Lina Bengtsson (M) ordförande
Kerstin Andersson (C) 1:e vice ordförande
Rolf Delcomyn (S) 2:e vice ordförande
Emil Nilsson (C)
Irene Nilsson (S)
Patrik Jönsson (SD)
Anna Gustavsson (KD)
Solbritt Lindborg (MP)
Margaretha Lindquist (KD)
Thomas Rasmusson (S) tjänstgör för Ulrika Johannesson (S)
Meta J ar! (S) tjänstgör för Anita Peterson (V)

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

Asa Erlandsson (SD)

Tjänstemän

Annika Andersson, omsorgschef
Elisabet Mineur, verksamhetschef
Kerstin Mauritzson, verksamhetschef
Maria Elfblad, verksamhetschef
Cecilia Sixten, verksamhetschef
Camilla Strid Lindvall, myndighetschef
Jan Nilsson, utvecklingschef
Irene Persson, nämndsekreterare

Utses att justera

Anna Gustavsson

Justeringens plats, tid

Kasern J ohnsson

Justerade paragrafer

§§ 31
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

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

Hässleholms kommun, Omsorgsnämnden § 31

Sammanträdesdag

2014-03-25

Datum då anslaget
sätts upp

2014-03-26

Datum då anslaget
tas ned

2014-04-17

Förvaringsplats
för protokollet

Omsorgsförvaltningen Löjtnant Granlunds väg 14
281 52 Hässleholm

Underskrift

Irene Persson

Datum då anslaget
togs ned

Signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-03-25

2014/119 047

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

§ 31
Stimulansmedel för eHälsa 2014
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja processen
för att etablera koncept för ökad trygghet, service och delaktighet i hemmet
genom digital teknik.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

· Bakgrund
Staten gör under perioden 2013-2015 en satsning för att öka takten i införandet av
digitala tjänster inom socialtjänsten. Man benämner detta område som "eHälsa"
och avsätter inom ramen för satsningen på evidensbaserad praktik medel för att
stimulera arbetet i kommunerna. Satsningen gör i samarbete med SKL (Sveriges
kommuner och landsting) som ansvarar och administrerar relationen med
kommunerna. Man ger även från staten Socialstyrelsen i uppdrag att specifikt
ansvara för att utvärdera länens ansökningar av stimulansmedel samt att följa upp
de insatser som görs under året.
Ansökan av stimulansmedel ska, av Kommunförbundet Skåne, vara inskickade till
Socialstyrelsen senast 2014-03-31 och skall då omfatta en konkret plan för vilka
projekt man avser bedriva under året, en beskrivning av den regionala
eHälsosamordnarens uppdrag i regionen samt ett beslut i relevant styrelse/ nämnd
i varje kommun att "påbörja processen att etablera koncept för ökad trygghet,
service och delaktighet i hemmet genom digital teknik. Kommunen gör genom
detta beslut inget åtagande vad gäller tidplan eller kostnader för införande.
Kommunförbundet Skåne beklagar den korta handläggningstiden som beror på
att de från början inte uppfattat att det krävs beslut i varje kommun.
Sänt till
Kommunförbundet Skåne
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Omsorgsnämnden

Plats och tid

Högalid, storstugan, 2014-03-25 kl. 13.30-16.00

Beslutande
Ledamöter

Lina Bengtsson (M) ordförande
Kerstin Andersson (C) 1:e vice ordförande
Rolf Delcomyn (S) 2:e vice ordförande
Emil Nilsson (C)
Irene Nilsson (S)
Patrik Jönsson (SD)
Anna Gustavsson (KD)
Solbritt Lindborg (MP)
Margaretha Lindquist (KD)
Thomas Rasmusson (S) tjänstgör för Ulrika Johannesson (S)
Meta Jarl (S) tjänstgör för Anita Peterson (V)

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

Åsa Erlandsson (SD)

Tjänstemän

Annika Andersson, omsorgschef
Lotta Tyrberg, MAS § 25
Elisabet Mineur, verksamhetschef
Kerstin Mauritzson, verksamhetschef
Maria Elfblad, verksamhetschef
Cecilia Sixten, verksamhetschef
Camilla Strid Lindvall, myndighetschef
Jan Nilsson, utvecklingschef
Iréne Persson, nämndsekreterare
Maria Boberg, kvalitetskontroller §§ 25 - 27
Annika Hansson, dietist §§ 25 - 27

Utses att justera

Anna Gustavsson

Justeringens plats, tid

Kasern Johnsson

Justerade paragrafer

§§ 25-35
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Omsorgsnämnden

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

Hässleholms kommun, Omsorgsnämnden §§ 25-30, 32-35

Sammanträdesdag

2014-03-25

Datum då anslaget
sätts upp

2014-04-01

Datum då anslaget
tas ned

2014-04-23

Förvaringsplats
för protokollet

Omsorgsförvaltningen Löjtnant Granlunds väg 14
281 52 Hässleholm

Underskrift

Iréne Persson, nämndsekreterare

Datum då anslaget
togs ned

Signatur

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-03-25

2014/101 012

Omsorgsnämnden

§ 25
§ 22 au 2014-03-11
Patientsäkerhetsberättelse
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna patientsäkerhetsberättelsen för 2013
samt ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med de förbättringsområden
som redovisas i patientsäkerhetsberättelsen.
Bakgrund
Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarar tillsammans med verksamhetschef för
att patienter inom den kommunala hälso- och sjukvården får en säker och
ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom omsorgsverksamhetens
ansvarsområde. Uppföljning skall ske i enhetlighet med Patientsäkerhetslagen
2010:659 samt förvaltningens ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet.
Enligt patientsäkerhetslagen skall en patientsäkerhetsberättelse upprättas av
medicinskt ansvarig sjuksköterska en gång per år och utgöra underlag för fortsatt
kvalitetsarbete vilket härmed omsorgsnämnden kan ta del av. Ett antal områden är
granskade där förslag till fortsatta åtgärder avslutar varje granskat område.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2014-03-11 § 22
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att godkänna
patientsäkerhetsberättelsen för 2013 samt ge förvaltningen i uppdrag att arbeta
vidare med de förbättringsområden som redovisas i patientsäkerhetsberättelsen.
_____

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-03-25

2014/101 012

Omsorgsnämnden

§ 26
§ 23 au 2014-03-11
Kvalitetsberättelse 2013
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna kvalitetsberättelsen för 2013.
Skäl till beslut
Kvalitetscontroller har till uppgift att upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse
för 2013.
Bakgrund
Enligt SOSFS 2011:9 ska arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla
och säkra verksamhetens kvalitet ska dokumenteras och varje år ska en
sammanhållen kvalitetsberättelse upprättas och redovisas till Omsorgsnämnden.
Syftet med en kvalitetsberättelse är att redovisa resultat och aktuell information
kring kvalitetsarbetet. Kvalitetsberättelsen för 2013 är ett första försök till en
redovisning av hur omsorgsförvaltningen har arbetat med kvalitetsfrågor och levt
upp till de krav och mål som ställs på verksamheten.
Innehållet i kvalitetsberättelsen är bland annat redovisningar av avvikelser
(synpunkter och klagomål, fel och brister, rapporter om missförhållanden enligt
lex Sarah som registrerats utifrån Socialtjänstlagen och Lagen om service till vissa
funktionshindrade), granskningar inom olika områden samt exempel på vidtagna
åtgärder.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2014-03-11 § 23
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden att godkänna
kvalitetsberättelsen för 2013.
_____

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-03-25

2013/266 003

Omsorgsnämnden

§ 27
§ 24 au 2014-03-11
Utvärdering av riktlinjer för parboendegarantier
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna utvärdering av antagna riktlinjer för
parboendegaranti samt anta reviderade riktlinjer för parboendegaranti.
Bakgrund
Riksdagen beslutade i september 2012 om en ändring i socialtjänstlagen
(2001:453)
i enlighet med proposition 2011/12:147 ”Rätten att få åldras tillsammans – en
fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen”. Lagändringen
trädde i kraft 2012-11-01. Regeringen gav i september 2012 Socialstyrelsen i
uppdrag att tillsammans med Boverket ta fram en vägledning som stöd för
tillämpningen av bestämmelsen i 4 kap. 1 c § socialtjänstlagen om parboende i
särskilda boendeformer för äldre. Socialstyrelsen har valt att även ta med
bestämmelsen om parboende i 2 kap. 2 § socialtjänstförordningen (2001:937) i sitt
vägledningsdokument, vilket publicerades 2013-09-16.
I enlighet med omsorgsnämndens beslut 2013-06-19 § 70, lämnas en utvärdering
av antagna riktlinjer för parboendegaranti samt förslag på revidering i enlighet
med Socialstyrelsens och Boverkets vägledningsdokument.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2014-03-11 § 24
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att godkänna
utvärdering av antagna riktlinjer för parboendegaranti samt anta reviderade
riktlinjer för parboendegaranti.
_____
Sänt till:
Kommunstyrelsen
Kommunens revisorer
Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-03-25

2012/542 007

Omsorgsnämnden

§ 28
§ 25 au 2014-03-11
Uppföljning av åtgärdsplan efter granskning av
hemvården 2012
Beslut

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens uppföljning av
åtgärdsplanen som upprättades efter revisorernas granskning av hemvården 2012
och att denna överlämnas till kommunstyrelsen.
Bakgrund

Ernst & Young genomförde på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i
Hässleholm kommun en granskning av planeringen av hemtjänstinsatser ur ett
produktivitetsperspektiv. Syftet var att bedöma omsorgsnämndens styrning och
uppföljning av produktiviteten inom hemtjänsten.
Omsorgsnämndens svar på de förtroendevalda revisorernas iakttagelser
behandlades vid omsorgsnämndens sammanträde 2012-12-11, § 150
Kommunstyrelsen beslutade 2013-01-30, § 2 att omsorgsnämnden utifrån
revisionens iakttagelse skulle upprätta en åtgärdsplan som anger vilka åtgärder
som omsorgsnämnden tänker vidta samt en tydlig tidplan för genomförande.
Åtgärdsplan redovisades till kommunstyrelsen 2013-08-07 som då beslutade att
omsorgsnämnden skulle återrapportera till kommunstyrelsen om fullföljandet av
åtgärdsplanen senast 25 april 2014.
Förvaltningen redovisar därför nu en uppföljning av upprättad åtgärdsplan.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2014-03-11 § 25
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att godkänna
förvaltningens uppföljning av åtgärdsplanen som upprättades efter revisorernas
granskning av hemvården 2012 och att denna överlämnas till kommunstyrelsen.
_____
Sänt till:
Kommunstyrelsen
Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-03-25

2013/607 012

Omsorgsnämnden

§ 29
§ 26 au 2014-03-11
Remiss angående förslag på ny utvecklingsenhet för
socialtjänsten
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att anta omsorgschefens och socialchefens förslag på
yttrande som sitt eget och sända det till Kommunförbundet Skåne.
Yrkande 1 st
Patrik Jönsson (SD) yrkar bifall till förslaget
Bakgrund
Kommunförbundet Skåne har inkommit med en skrivelse kring en remiss
angående ”Förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med
uppdrag att stödja kunskapsutvecklingen”. Remissvaren skall vara inne senast den
28 mars 2014. Remissen är ställd till omsorgsnämnden och socialnämnden och
omsorgschef och socialchef föreslår att ett gemensamt remissvar lämnas. Som
stöd för remissvaren har Kommunförbundet Skåne inbjudit till dialogträffar för
att diskutera förslaget och för att ge möjlighet till Skånes kommuner att ställa
frågor. Kommunförbundet Skåne föreslår att en regional utvecklingsenhet skall
inrättas genom samfinansiering för att kunna bidra till ett långsiktigt och
samordnat stöd till Skånekommunerna. Tanken är att utvecklingsenheten skall ha
kompetens inom exempelvis utvecklingsarbete, implementering, metodstöd,
förbättringsmetodik, statistik, forskning och uppföljning. Den regionala
utvecklingsenheten föreslås starta upp under 2015 i takt med att den statliga
finansieringen av nuvarande utvecklingstjänster upphör.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2014-03-11 § 26
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att anta
omsorgschefens och socialchefens förslag på yttrande som sitt eget och sända det
till Kommunförbundet Skåne.
_____
Sänt till: Kommunförbundet Skåne
Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-03-25

2014/109 026

Omsorgsnämnden

§ 30
§ 29 au 2014-03-11
Fördelning arbetsmiljöuppgifter
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att ordförande i omsorgsnämnden får i uppdrag att
fördela arbetsmiljöansvaret från omsorgsnämnden till omsorgschefen i enlighet
med Hässleholm kommuns rutiner, samt att delegationen skrivs in i
delegationsbestämmelserna.
Bakgrund
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i en organisation skall följa den
organisationsstruktur som finns i verksamheten. Detta betyder att beslut och
ansvar i organisationen skall fattas på rätt chefsnivå. I Arbetsmiljöverkets
författningssamling kring det Systematiska arbetsmiljöarbetet finns ett krav på
sådan fördelning och att denna skall ske skriftligt. Då det är respektive
nämnd/styrelse som ansvarar för verksamheten, skall fördelningen i organisation
utifrån respektive nämnd/styrelse. I en rutin framtagen gällande fördelning av
arbetsmiljöuppgifter, framgår det med tydlighet att respektive nämnd/styrelse
skall fördela arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschefen.
Personalavdelningen genomför en uppföljning för att kontrollerar att en
fördelning skett, eller om så inte är fallet genomför en sådan fördelning sker.
Omsorgschefen konstaterar att fördelning av arbetsmiljöuppgifter
sker från förvaltningschef och vidare i organisationen efter
förvaltningens organisationsstruktur. Däremot har ingen fördelning av
arbetsmiljöuppgifter från omsorgsnämnden till omsorgschef skett.
Därför föreslås att ordförande i omsorgsnämnden får i uppdrag att
fördela arbetsmiljöansvaret enligt den skriftliga rutin som finns inom
Hässleholms kommun.

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-03-25

2014/109 026

Omsorgsnämnden

Forts § 30
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2014-03-11 § 29
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att ordförande i
omsorgsnämnden får i uppdrag att fördela arbetsmiljöansvaret från
omsorgsnämnden till omsorgschefen i enlighet med Hässleholm kommuns
rutiner, samt att delegationen skrivs in i delegationsbestämmelserna.
_____

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-03-25

2014/119 047

Omsorgsnämnden

§ 31
Stimulansmedel för eHälsa 2014
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja processen
för att etablera koncept för ökad trygghet, service och delaktighet i hemmet
genom digital teknik.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Bakgrund
Staten gör under perioden 2013-2015 en satsning för att öka takten i införandet av
digitala tjänster inom socialtjänsten. Man benämner detta område som ”eHälsa”
och avsätter inom ramen för satsningen på evidensbaserad praktik medel för att
stimulera arbetet i kommunerna. Satsningen gör i samarbete med SKL (Sveriges
kommuner och landsting) som ansvarar och administrerar relationen med
kommunerna. Man ger även från staten Socialstyrelsen i uppdrag att specifikt
ansvara för att utvärdera länens ansökningar av stimulansmedel samt att följa upp
de insatser som görs under året.
Ansökan av stimulansmedel ska, av Kommunförbundet Skåne, vara inskickade till
Socialstyrelsen senast 2014-03-31 och skall då omfatta en konkret plan för vilka
projekt man avser bedriva under året, en beskrivning av den regionala
eHälsosamordnarens uppdrag i regionen samt ett beslut i relevant styrelse/nämnd
i varje kommun att ”påbörja processen att etablera koncept för ökad trygghet,
service och delaktighet i hemmet genom digital teknik. Kommunen gör genom
detta beslut inget åtagande vad gäller tidplan eller kostnader för införande.
Kommunförbundet Skåne beklagar den korta handläggningstiden som beror på
att de från början inte uppfattat att det krävs beslut i varje kommun.
_____
Sänt till
Kommunförbundet Skåne

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-03-25

2014/77 739

Omsorgsnämnden

§ 32
§ 28 au 2014-03-11
Svar på brev gällande TV-utbud i särskilt boende
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att anta omsorgschefens förslag på svar som sitt eget
och sända det till Siv Jönsson och därmed inte heller ändra omsorgsnämndens
beslut från 2006-04-18 avseende TV-utbudet i omsorgsnämndens verksamheter.
Bakgrund
Det har inkommit en skrivelse från Siv Jönsson med anledning av en artikel i
Norra Skåne den 7 februari med rubriken ”Inget OS för de på äldreboende”. Siv
framför i sin skrivelse att hon vill att Omsorgsnämnden snarast tillsammans med
hyresvärden Hässlehem AB tar fram ett bättre programutbud för våra
äldreboende.
Det finns ett beslut i omsorgsnämnden från 2006-04-18, § 50 att basutbudet för
Tv i nämndens verksamheter skall vara kanalerna 1,2 och 4.
Omsorgschefen ser inte skäl att ändra på detta beslut. Den boende som önskar
ytterligare kanaler bör själv få bekosta detta i sin lägenhet.
Ärendets tidigare behandling
Omsorgsnämnden 2014-03-11 § 28
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att anta
omsorgschefens förslag på svar som sitt eget och sända det till Siv Jönsson och
därmed inte heller ändra omsorgsnämndens beslut från 2006-04-18 avseende TVutbudet i omsorgsnämndens verksamheter.
_____
Sänt till:
Siv Jönsson

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-03-25

Omsorgsnämnden

§ 33
Redovisning av delegeringsbeslut
Beslut
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut
a. Bistånd enligt SoL 4 kap 1 §
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.

2014-02-01 –2014-02-28

Hemtjänst, bifall och avslag
Hemtjänst Säbo, bifall och avslag
Parboende, bifall och avslag
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
Bostad med särskild service, bifall och avslag

146+5
1+0
1+0
39+7
18+7
8+0
5+0
135+0
78+0
12+0
2+0
9+0
1+1

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

b. LSS-insatser 9 §:2-10 bifall och avslag,
2014-02-01—2014-02-28
20+1 beslut
c. Anställningar omr ÄO 201-03-03- 2014-03-12, omr
FSS 2014-03-05-2014-03-07
d. Underlag jämkning pga dubbla boendekostnader 2014-03-06
e. Arbetsutskottet protokoll sekretess 2014-03-11
_____

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-03-25

2014/125 006

Omsorgsnämnden

§ 34
Föreligger för kännedom följande handlingar
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att ärendena läggs till handlingarna

_____

1. Kösituationen
2. Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2014-02-24 § 22, Avgifter för
personligt förskrivna tekniska hjälpmedel
3. Granskning av biståndsbedömning inom omsorgsnämnden
4. Förvaltningsövergripande samverkan, protokoll 2014-01-20
5. Verksamhetsberättelse kommunala handikapprådet 2013
6. Arbetsutskottets protokoll 2014-03-11

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-03-25

Omsorgsnämnden

§ 35
Aktuellt i verksamheten
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen
Bakgrund
Lotta Tyrberg MAS informerar under § 25 om Lex Maria ärende med diarienr
2014/123 730
Jan Nilsson informerar om
1. Nytt avtal färdtjänst
2. Inbjudan till gemensam dialog kring förslag till ny överenskommelse från
Region Skåne om färdtjänst utförd av Skånetrafiken
Cecilia Sixten informerar om
3. Arbetskläder hemvård
Omsorgschefen informerar om
4. Karin Nilsson född -22 bor ensam i lägenhet på andra våning och låter hälsa
att hon tycker det är en skamfläck för Hässleholm kommun att
omsorgsnämnden har dragit in Fixar Miran.
5. Skrivelse angående åldersgräns för daglig verksamhet
6. Vecka 20 firar Solgården 50 år och fredagen den 16 maj hoppas personalen på
Solgården att kontaktpolitikerna vill besöka Solgården.
7. Personärende

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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