SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2010-04-13
Plats och tid

1 (25)

Högalid, Storstugan Kl. 13.00 – 16.15

Beslutande
Ledamöter

John Bruun (fp) ordf
Cecilia Tornerefelt (m) 1:e vice ordf
Rolf Delcomyn (s) 2:e vice ordf
Göran Blomberg (m)
Margaretha Warnholtz (m)
Kerstin Andersson (c)
Majliss Persson (c)
Anna Gustavsson (kd)
Irene Nilsson (s)
Sorin Raduta (s)
Ulrika Johannesson (s)
Anita Peterson (v)
Tjänstgörande ersättare Per-Gunnar Andersson (fv)
Övriga närvarande
Ersättare

Övriga deltagande

Winnie Aronsson (fp)
Jan Bexéus (m)
Lars-Göran Svensson (s)
Lina Bengtsson (m)
Karin Paulsson (m)
Axel Wahlqvist (c)
Ann Ericsson (c)
Margaretha Lindqvist (kd)
Christine Friberg (s)
Roland Eriksson (s)
Anki Jönsson (s)

Laila Jeppsson, omsorgschef
Per Elmgren, 1:e ekonom
Lotta Tyrberg Helldahl, vik kvalitetsutvecklare
Linda Asplund, kvalitetsutvecklare
Kajsa Thorsell, MAS
Berit Sandahl, distriktschef
Elisabet Mineur, distriktschef
Kerstin Mauritzson, distriktschef
Annelie Flink, enhetschef
Lena Thiman, vårdförbundet
Marie Pålsson, FSA
Iréne Persson, nämndsekreterare

Utses att justera

Anna Gustavsson

Justeringsplats

Omsorgsförvaltningen

Justering

§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§

35
35
35
35
35
35
35
37

-

37
41
41
46
41
41
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43

Paragrafer 35 - 55

Utdraget bestyrkes
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Sekreterare

___________________________________________________
Iréne Persson

Ordförande

___________________________________________________
John Bruun

Justerare

___________________________________________________
Anna Gustavsson

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2010-04-13

Anslagsdatum

2010-04-27 Anslagets nedtagande

2010-05-18

Förvaringsplats för
protokollet

Omsorgsförvaltningen

Underskrift

________________________________________
Iréne Persson

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2010-04-13

Sid

3 (25)

§ 35
Ändrad dagordning
Beslut
Omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag
Skäl till beslut
Ordförande John Bruun (fp) föreslår att dagordningen ändras enligt följande:
Tillkommande ärende:
•

Läkartillgänglighet på vårdboenden

•

Inbjudan till Handikappdagen den 20 maj 2010

• Inbjudan till epilepsiföreningen den 6 maj
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2010-04-13

Sid

4 (25)

§ 36
Utdelning av Kvalitetspris 2010
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att 2010 tilldela kvalitetspriset enligt
juryns förslag. Första pris tilldelas Möllers fritidscenter, andra pris tilldelas
team Bjärnum och tredje pris tilldelas Ehrenborg.
Beskrivning av ärende
Kvalitetspriset kommer att delas ut en gång per år efter beslut i
omsorgsnämnden 2008-12-16 § 133. Priset delas ut till dem i
Förvaltningen som:
• Medvetet arbetar för att höja kvalitén
• Medvetet brutit ner och tydliggjort nämndens mål i konkret
vardagsarbete
• Medvetet genomfört kvalitetsarbete som bygger på respekt
och integritet för den enskilde brukaren
• Medvetet arbetat med att öka trivseln och uppnå ett positivt
arbetsklimat
• Möjligheter som skapar möjlighet.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2010/178 040

§ 37
§ 20 au 2010-03-30
Ekonomisk uppföljning per den 31 mars 2010
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna ekonomisk uppföljning per
den 31 mars 2010 och överlämna den till kommunstyrelsen
Beskrivning av ärende
Per Elmgren 1:e ekonom redovisar ekonomisk uppföljning per den
31 mars 2010
_____

Protokollsutdrag till
kommunstyrelsen

Justering

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2009/185 019

§ 38
§ 21 au 2010-03-30
Granskningsrapport Internkontroll 2009
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna rapporten avseende Intern kontroll
för 2009 och översända den till Kommunfullmäktige.
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 ska lämnas till Kommunstyrelsen i samband
med inlämnandet av verksamhetsberättelsen. Rapporten ska innehålla resultatet
av den samlade interna kontrollen samt åtgärder som nämnden avser vidta med
anledning av den interna kontrollen. Uppföljningen ska tas med i den interna
kontrollplanen för nästkommande år. Rapporten ska även lämnas till
kommunens revisorer.
_____

Protokollsutdrag till
Kommunfullmäktige

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

Sid
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Dnr 2010/123 019

§ 39
§ 31 au 2010-04-13
§ 22 au 2010-03-30
Internkontrollplan 2010
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att anta internkontrollplan 2010, enligt
bilaga 1, granskningsrapporten skall redovisas till omsorgsnämnden
i samband med årsredovisningen och internkontrollplanen 2010
skall överlämnas till kommunstyrelsen.
Beskrivning av ärende
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.
Kommunfullmäktige har antaget regler för intern kontroll i
Hässleholms kommun 2008-11-26 § 150 och dessa ersätter tidigare
reglemente antaget av kommunfullmäktige 2007-03-26, § 18.
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. Kommunstyrelsen ska med
utgångspunkt från nämndernas granskningsrapporter och utförd
intern kontroll av egen verksamhet bedöma hur kommunens
samlade interna kontroll fungerar. Bedömningen ska göras senast i
samband med upprättande av årsredovisningen.
Kommunstyrelsen beslutade § 214/09 att inte ta fram något
gemensamt kontrollmoment för samtliga nämnder för 2010. I stället
ska ”Regler för intern kontroll i Hässleholms kommun” ses över
med tanke på hur gemensamma kontrollmoment ska hanteras i
framtiden.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN
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Dnr 2010/118 739

§ 40
§ 25 au 2010-03-30
Redovisning av tillsyner i egen regi HSL
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att återremittera ärendet till 2010-05-25
Omsorgsförvaltningen får i uppdrag att förtydliga rapporten.
Skäl för det föreslagna beslutet
För att kunna ge säker hälso- och sjukvård av god kvalitet som följer lagar,
regler och riktlinjer.
Beskrivning av ärendet
I ett led att kvalitetssäkra den hälso- och sjukvård som omsorgsförvaltningen
bedriver i egen regi har det gjorts tillsynsbesök på särskilt boende och
hemsjukvård. Intervju med enhetschef utifrån ett fastställt underlag har skett.
Intervjuer av arbetsterapeuter, sjukgymnaster och sjuksköterskor har gjorts.
Granskningarna visar generellt på osäkerhet vid dokumentation samt ojämn
kunskap gällande lagar och riktlinjer.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

Sid

2010-04-13

9 (25)

Dnr 2010/118 739

§ 41
§ 26 au 2010-03-30
Redovisning av tillsyner i egen regi SoL
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna rapporten samt ge
omsorgsförvaltningen i uppdrag att se vidare på hur man kommer
till rätta med de brister som angetts.
Skäl till beslut
Uppkomna brister ska åtgärdas för att säkerställa att god vård och
omsorg kan ges
Beskrivning av ärende
I ett led att kvalitetssäkra den verksamhet omsorgsförvaltningen bedriver i
egen regi har det gjorts tillsynsbesök på särskilt boende och hemvården.
Intervju med enhetschef utifrån ett fastställt underlag har skett samt granskning
av social dokumentation.
Granskningarna visar generellt på brister i den sociala dokumentationen
gällande såväl genomförandeplaner som de dagliga anteckningarna.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

Sid

2010-04-13
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Dnr 2010/121 005

§ 42
§ 29 au 2010-03-30
Remiss om huvudmannafrågan för Hinfo
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att ställa sig bakom Remissvaret om
huvudmannafråga för Hinfo
Göran Blomberg (m) yrkar bifall till förslaget
Beskrivning av ärende
Hjälpmedelsinstitutet (HI) har låtit utreda ägandefrågan för Hinfo. Hinfo är en
gemensam databas för leverantörer och hjälpmedelsverksamheter i
kommunernas och landstingens regi. Den innehåller information om produkter,
artiklar samt avtal. I nuläget utgår existerande avtal från IT-företaget Exense
(nuvarande Amesto Solutions Logistics AB) och en styrgrupp med
representanter från sjukvårdshuvudmännen, leverantörerna, HI samt ITföretaget ansvarar för innehållet i Hinfo.
_____

Protokollsutdrag och handlingar till
Hjälpmedelsinstitutet

Justering

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2010/117 012

§ 43
§ 23 au 2010-03-30
Uppföljning av omsorgsnämndens mål 2009
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att anta uppföljningen av verksamhetsmålen för
2009
Beskrivning av ärende
Verksamheten ska årligen ta fram nya mål och revidera de gamla. Det är
viktigt att få en tydig koppling mellan politiska mål, verksamhetsinriktning
och resursanvändning.
Målen är till för att skapa en effektiv verksamhet präglad av långsiktigt
tänkande och helhetsperspektiv.
Varje förvaltning ska bryta ner de övergripande målen till mätbara
verksamhetsmål som ska ge en bild av vad verksamheten har uppnått och mot
vad verksamheten styr under året.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2010-04-13

12 (25)

Dnr 2010/116 012

§ 44
§ 24 au 2010-03-30
Omsorgsnämndens mål 2010
Beslut

Omsorgsnämnden beslutar att anta verksamhetsmålen för 2010 utom första
punkten under Leva.
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar enligt John Brunns förslag att anta ändringen av
meningen i verksamhetsmålen för 2010 första punkten under Leva
Rolf Delcomyn (s), Irene Nilsson (s), Ulrika Johannesson (s), Sorin Raduta (s)
och Anita Peterson (v) reserverar sig mot beslutet.
Yrkanden
John Bruun (fp) yrkar att under första punkten under Leva byts meningen ut
mot: Nämnden skall införa valfrihet för den enskilde som skall genomsyras av
trygghet, närhet och kontinuitet. Valfrihet skall innebära att den enskilde kan
välja utförare, få större möjlighet att välja vad man vill ha hjälp med och när.
Rolf Delcomyn (s) yrkar att under första punkten under Leva byts meningen
ut mot: Nämnden skall införa valfrihet för den enskilde som skall genomsyras
av trygghet, närhet och kontinuitet. Valfriheten skall innebära att den enskilde
får större makt över VAD man vill ha hjälp med och NÄR.
Proposition
Rolf Delcomyn begär votering
Omsorgsnämnden godkänner följande voteringsordning
Ja röst för bifall till Bruuns yrkande
Nej röst för bifall till Delcomyns yrkande
Med 8 ja-röster för Bruuns yrkande mot 5 nej-röster för Delcomyns yrkande
beslutar omsorgsnämnden i enlighet med Bruuns yrkande.
Beskrivning av ärende
Verksamheten ska årligen ta fram nya mål och revidera de gamla. Det är
viktigt att få en tydig koppling mellan politiska mål, verksamhetsinriktning och
resursanvändning.
Målen är till för att skapa en effektiv verksamhet präglad av långsiktigt
tänkande och helhetsperspektiv.
Varje förvaltning ska bryta ner de övergripande målen till mätbara
verksamhetsmål som ska ge en bild av vad verksamheten har uppnått och mot
vad verksamheten styr under året.

Justering

Utdraget bestyrkes
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Omsorgsnämnden
Voteringslista
Datum:

2010-04-13 § 44

Namn
Ledamot/tjänstgörande
ersättare

Parti
Ja

John
Cecilia
Rolf
Göran
Margaretha
Kerstin
Majliss
Margaretha
Per-Gunnar
Irene
Sorin
Ulrika

Bruun
Tornerefelt
Delcomyn
Blomberg
Warnholtz
Andersson
Persson
Lindqvist
Andersson
Nilsson
Raduta
Johannesson

fp
m
s
m
m
c
c
kd
fv
s
s
s

Anita

Peterson

v

Summa

Röstning
Nej

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8

5

_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Avstår
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Dnr 2010/34 739

§ 45
§ 27 au 2010-03-30
Överenskommelse inom hälso- och sjukvårdsområdet
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att ställa sig bakom överenskommelsen mellan
Region Skåne och kommunerna i Skåne
Beskrivning av ärende
Det finns ett samarbetsavtal mellan Regionen och kommunerna från
2002, detta har nu reviderats.
Ansvarsfördelningen är tydliggjord mellan olika huvudmän.
Överenskommelsen bygger på tröskelprincipen och omfattar
grundläggande, gemensamma principer för ansvarsfördelning och
samverkan mellan huvudmän samt förtydligande inom bl.a. områdena
rehabilitering, habilitering och palliativ vård.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

Sid

2010-04-13

15 (25)

Dnr 2010/168 057

§ 46
Läkartillgänglighet på vårdboenden
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen
Skäl till beslut
Kajsa Thorsell, MAS redovisar de nya samverkansavtal som har upprättats
mellan Hässleholms kommun och Primärvården Skånes vårdcentraler;
Vänhem, Ljungdala, Hästveda, Vittsjö, Tyringe, Sösdala och Vinslöv.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2010-04-13

16 (25)

Dnr 2010/112 010

§ 47
§ 28 au 2010-03-30
Handlingsplan för anhörigstödet
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Omsorgsnämnden besluta att anta handlingsplanen för
anhörigstöd i partnerskap inom omsorgsförvaltningen i Hässleholms Kommun
2010-2012
Beskrivning av ärende
År 2008 ansökte och beviljades Hässleholms Kommuns omsorgsnämnd
stimulansmedel från Länsstyrelsen för projektet ”Kompetens- och
kvalitetsutvecklingsprogram” avseende anhörigstöd.
Projektet ledde till en utveckling av anhörigstöd i partnerskap mellan anhöriga,
kommunen, anhörig- och frivilligföreningar, organisationer, Region Skåne,
politiker och personal inom Hässleholms Kommun.
En handlingsplan utarbetades för anhörigstödets fortsatta utveckling för tiden
2010-2012
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2010/150 731

§ 48
§ 32 au 2010-04-13
Projektansökan Förvaltningsövergripande
team-arbete
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att bifalla projektansökan
”Förvaltningsövergripande team-arbete med familjer, där det finns
barn med symtom på neuropsykiatriska funktionshinder” att skickas
till Länsstyrelsen
Paragrafen förklaras omedelbart justerad
Skäl till beslut
I samverkan med socialförvaltningen har en projektansökan för att utveckla en
gemensam verksamhet i förhållande till målgruppen tagits fram. Länsstyrelsen
beviljar medel för att förstärka stöd till barn och ungdomar som finns i
riskmiljöer. För att projektansökan ska vara giltig krävs nämndsbeslut från båda
förvaltningarna. Bidrag beviljas för ett år i taget och kan utgå i högst två år.
Beskrivning av ärende
Omsorgsförvaltningen har under flera år samverkat med socialförvaltningen
kring gemensamma målgrupper. till grund för samverkan har ett
gränsdragningsdokument tagits fram daterat 2006-08-16. under de senaste åren
har en ny målgrupp identifierats, barn med neuropsykiatriska
funktionshinder/nedsättningar. I en nyligen gjord kartläggning identifierar de
båda förvaltningarna att cirka 76 barn och ungdomar finns med
neuropsykiatriska funktionshinder/nedsättningar.
_____

Protokollsutdrag till
Länsstyrelsen
Justering

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2010/158 047

§ 49
§ 33 au 2010-04-13
Ansökan om utvecklingsmedel hos Länsstyrelsen
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att ansökan hos länsstyrelsen om utvecklingsmedel i
syfte att stärka kvinnojoursverksamheten och utveckla stödet till våldsutsatta
kvinnor och barn som bevittnat våld tillsammans med socialförvaltningen för
2010-2011
Paragrafen förklaras omedelbart justerad
Beskrivning av ärende
regeringen avsätter 2010 utvecklingsmedel som är avsedda att förstärka och
utveckla kvinnojoursverksamheter i såväl kommunal som ideell drift. Sista
ansökningsdag är 11 april 2010. Hässleholms Kommun ansöker om ca 800 000
kr (ej klart ännu) för utveckling av Familjefridsprojektets arbete i stöd till
våldsutsatta kvinnor.
Ansökan avser dels arbete direkt riktat till våldsutsatta kvinnor, dels
samordnare för utveckling av samverkan, rutiner, kvalitetssäkring och
kompetensutveckling av personal såväl inom socialförvaltningen som inom
omsorgsförvaltningen.
Delfinansiering krävs ej.
_____

Protokollsutdrag till
Länsstyrelsen

Justering

Utdraget bestyrkes
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Sid
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Dnr 2010/100 003

§ 50
§ 30 au 2010-03-30
Reglemente för kontaktpolitiker
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att återremittera ärendet till 2010-05-25
Skäl till beslut
Politikerna i omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag
att omarbeta riktlinjerna angående kontaktpolitiker
Beskrivning av ärende
Kontaktpolitikerna i omsorgsnämnden har till uppgift att för nämndens räkning
bilda sig en uppfattning om verksamheten och löpande följa utvecklingen.
Kontaktverksamheten är inte forum för beslut eller ställningstagande.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

Sid

2010-04-13

20 (25)

§ 51
Redovisning av delegeringsbeslut
a. Bistånd enligt SoL 4 kap 1 § 2010-02-01 – 03-31

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.

Hemtjänst, bifall och avslag
Särskilt boende, bifall och avslag
Dagverksamhet för dementa, bifall och avslag
Dagverksamhet för fys, bifall och avslag
Dagverksamhet för psyk, bifall och avslag
Korttid, bifall och avslag,
Avlösning, bifall och avslag
Trygghetslarm, bifall och avslag
Trygghetsuppringning, bifall och avslag
Matdistribution, bifall och avslag,
Kontaktperson, bifall och avslag
Boendestöd, bifall och avslag
Bostad med särskild service, bifall och avslag
Ledsagning, bifall och avslag

213+1
33+10
5+0
2+0
3+0
59+2
9+0
213+0
1+0
142+0
6+1
3+0
3+0
1+0

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

b. LSS-insatser 9 §:2-10 bifall o avslag 10-02-01—03-31
57+9 beslut
c. Färdtjänst, bifall och avslag 2010-02-01—04-31
153+9 beslut
d. Riksfärdtjänst dnr 5/10 - 12/10
e. Anställningar omr HO 2009-11-16 – 2010-03-22, ÄO 2010-03-10
f. Avskrivning av småbelopp inom hemtjänsten, 2010-03-01
g. Jämkning Säbo, 2009-09-28-2010-01-08
h. Avskrivning av utestående fordringar, 2010-02-23, 2010-03-15, 2010-03-22
i. Omsorgsnämndens arbetsutskott protokoll sekretess 2010-03-30
Beslut
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2010-04-13

Sid

21 (25)

§ 52
Föreligger för kännedom följande handlingar
1.
2.
3.
4.
5.

Kösituationen
Inlämnad skrivelse angående Hemvårdsinstruktör
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd protokoll 2010-03-18
Verksamhetsberättelse handikapprådet 2009
Omsorgsnämndens arbetsutskott protokoll 2010-03-30

Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att ärendena läggs till handlingarna
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2010-04-13

Sid

22 (25)

§ 53
För kännedom
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att ärendena läggs till handlingarna
Beskrivning av ärende
Handlingarna för kännedom finns tillgängliga i en pärm under
sammanträdet.
1. Rapport om anmälan enligt SoL, dnr 2009/498 och 2009/525
2. Verksamhetsrapport, Solklart vård
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2010-04-13

Sid

23 (25)

§ 54
Aktuellt i verksamheten
Beslut
Omsorgsnämnden ger arbetsutskottet i uppdrag att utreda kostnaderna för nya
leasingbilar jämfört med bilavtalen.
Omsorgsnämnden tackar för informationen
Beskrivning av ärende
Omsorgschef Laila Jeppsson informerar om:
•
•
•
•
•
•
_____

Justering

inkommen skrivelse från hemtjänsten angående bilavtal
Stimulansmedlen halveras 2011 från 6 mnkr till 3 mnkr
kösituationen
försäkringskassan har blivit striktare i sin bedömning av insatser enligt
LASS, skrivelse från SKL till finansdepartementet
trygghetslarm/fast telefoni
nämnden kommer att få förslag på studieresa 2010-05-25

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2010-04-13

Sid

24 (25)

§ 55
Inbjudan till Handikappdagen den 20 maj 2010
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att de som deltar vid handikappdagen ersätts med
förlorad arbetsförtjänst.
Beskrivning av ärende
Inbjudan till Handikappdagen den 20 maj har kommit från handikapprådet
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2010-04-13

Sid

25 (25)

§ 56
Inbjudan till Epilepsiföreningen den 6 maj 2010
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att en person från majoriteten och en person
från oppositionen får delta med arvode.
Beskrivning av ärende
Inbjudan till Epilepsiföreningen den 6 maj har kommit från Patientforum i
Lund
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

