SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2009-06-16
Plats och tid
Beslutande
Ledamöter

Övriga närvarande
Ersättare

Övriga deltagande

1 (24)

FD Andersgården, Kl. 13.00 – 15.40

John Bruun (fp) ordf
Cecilia Tornerefelt (m) 1:e vice ordf
Rolf Delcomyn (s) 2:e vice ordf
Göran Blomberg (m)
Margareta Warnholtz (m)
Kerstin Andersson (c)
Majliss Persson (c)
Anna Gustavsson (kd)
Niklas Grundström (fv)
Jenny Önnevik (s)
Sorin Raduta (s)
Ulrika Johannesson (s)
Anita Peterson (v)
Winnie Aronsson (fp)
Jan Bexéus (m)
Lina Bengtsson (m)
Karin Paulsson (m)
Axel Wahlqvist (c)
Ann Ericsson (c)
Christine Friberg (s)
Margareta Lindquist (kd)
Per Gunnar Andersson (fv)
Roland Eriksson (s)
Anki Jönsson (s)
Laila Jeppsson, omsorgschef
Kajsa Thorsell, MAS
Linda Asplund, kvalitetsansvarig
Elisabet Mineur, distriktschef
Per Elmgren, ekonom samordnare
Lena Hedvall Nilsson, enhetschef
Assar Nilsson, enhetschef
Iréne Persson, sekreterare

§
§
§
§
§
§

85 – 88
85 - 88
85 – 88
86 – 89
101 – 104
101 - 104

Utses att justera

Anita Peterson

Justeringsplats

Omsorgsförvaltningen

Sekreterare

___________________________________________________
Iréne Persson

Ordförande

___________________________________________________
John Bruun

Justerare

___________________________________________________
Anita Peterson

Justering

Paragrafer 85 - 105

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2009-06-16

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2009-06-16

Anslagsdatum
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

2009-06-18

Anslagets nedtagande

2 (24)

2009-07-09

Omsorgsförvaltningen

________________________________________
Iréne Persson

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2009-06-16

Sid

3 (24)

§ 85
Ändrad dagordning
Beslut
Omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag
Skäl till beslut
Ordförande John Bruun (fp) föreslår att dagordningen ändras enligt
följande:
Tillkommande ärende:
•
•
•
•
•

Ny verksamhet vid syster Hulda Englunds stiftelse Ekeliden tas efter
punkt 3
Omsorgsnämndens arbetsutskott protokoll 2009-06-09, ojusterat
för kännedom
Omsorgsnämndens arbetsutskott protokoll 2009-06-09 sekretess
ojusterat läggs till under punkten 16. delegeringsbeslut
Kösituationen
Enkel fråga angående allaktivitetshuset i Vittsjö, besvaras under
punkt 19

_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2009-06-16

4 (24)

Dnr 2009/311 011

§ 86
§ 92 au 2009-06-09
Vårdtyngdsmätning KT
Beslut
Omsorgsnämnden har tagit del av rapporten och lägger den till
handlingarna
Beskrivning av ärende
Modellen är för att beräkna vårdbehovet och för resursåtgång
till brukarna. Sättet att mäta är validerat och reliabilitetstestat
och ingår i ett forskningsarbete och används i ca 10
kommuner.
Mätningen visar på att vårdbehovet ökar på våra särskilda
boendeplatser.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2009-06-16

5 (24)

Dnr 2009/310 011

§ 87
§ 91 au 2009-06-09
Vårdtyngdsmätning LA
Beslut
Omsorgsnämnden har tagit del av rapporten och lägger den till
handlingarna
Beskrivning av ärende
Revisorerna i Hässleholms kommun gav Öhrlings Pricewaterhouse Coopers
i uppdrag att mäta aktuell omsorgstyngd på 3 boende samt på 6
hemvårdsområden. Detta gjordes under slutet av november 2008. Den
övergripande frågan var att bedöma om bemanningen var ändamålsenlig i
relation till aktuell omsorgstyngd.
Resultatet då pekade på att de enheter på särskilt boende som mätts hade
6,5 årsarbetare för mycket och inom de mätta hemvårdsområdena hade
27,1 årsarbetare för lite.
Revisorerna rekommenderade nämnden att genomföra mätningar på
samtliga enheter.
Under vecka 16 mättes alla hemvårds områden och samtliga Särskilda
boende enligt den modell som använts av revisorerna
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

Sid

2009-06-16

6 (24)

Dnr 2009/258 738

§ 88
§ 100 au 2009-06-16
Ny verksamhet vid syster Hulda Englunds stiftelse Ekeliden
Beslut
Omsorgsnämnden beviljar ansökan om att få bedriva Boende för
rehabilitering. Hem av viss annan heldygnsvård enl 7 kap 1 § 3 SoL.
Beskrivning av ärende
Stiftelsen ekeliden har hos Länsstyrelsen ansökt om tillstånd för att bedriva
boende för rehabilitering. Hem av viss annan heldygnsvård enl 7 kap 1 § 3
SoL.
Länsstyrelsen har begärt ett yttrande från omsorgsnämnden i Hässleholms
Kommun. Som svar på denna ansökan finns inget att erinra då
verksamheten sedan lång tid bedrivit verksamhet enligt LSS § 9.9.
Då de byggt om två fristående villor enligt gällande lagstiftning och
verksamheten bedrivs enligt vetenskap och beprövad erfarenhet finns
inget att erinra till att utöka tillståndet till att även omfatta Boende för
rehabilitering. Hem av viss annan heldygnsvård enl. 7 kap 1 § 3 SoL.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2009-06-16

7 (24)

Dnr 2009/324 042

§ 89
Budgetuppföljning per den 2009-05-31
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen per den 31 maj
2009
Beskrivning av ärende
Ekonom Per Elmgren redovisar budgetuppföljningen. Det prognostiserade
underskottet har minskat från 21 517 tkr till
20 637 tkr
_____

Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2009-06-16

8 (24)

Dnr 2008/117 047

§ 90
Redovisning av stimulansmedel 2007 och 2008
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av stimulansmedel
för år 2007 och 2008 till Socialstyrelsen.
Beskrivning av ärende
Socialstyrelsen har begärt in en redovisning avseende Stimulansmedel för
bättre vård och omsorg om äldre för år 2007 och 2008. Denna har lämnats
via en webbblankett. För att Socialstyrelsen ska godkänna denna samt
bevilja ytterligare medel för år 2009 krävs ett redovisningsprotokoll som
påvisar att omsorgsnämnden godkänt inskickad redovisning.
Redovisningsprotokollet ska vara Socialstyrelsen tillhanda senast den 30
juni 2009.
_____

Protokollsutdrag till
Socialstyrelsen

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

Sid

2009-06-16

9 (24)

Dnr 2008/212 012

§ 91
§ 93 au 2009-06-09
Svar på motion om att enbart servera grönlistad fisk
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen om att enbart köpa in och servera fisk som är grönlistad enligt
WWF
Beskrivning av ärende
Under våren 2009 har kost ansvariga inom NÖSK-kommunerna utarbetat
nya kvalitetskrav för den livsmedelsupphandling som förmodas bli klar
under sommaren. I de kvalitetskrav som berör fisk har vi använt oss av
WWF (världsnaturfonden) och Miljöstyrningsrådet rekommendationer. Vi
har ställt som krav att svarande grossist, i första hand bör leverera fisk
från bestånd som är markerat med ’ok’ i fiskelistan från MSR
(Miljöstyrningsrådet) och i andra hand fisk markerade med ’försiktighet’ i
samma lista. Vi vill inte ta in den rödmarkerade fisken i
livsmedelsupphandlingen eftersom dessa bestånd är överfiskade.
_____

Protokollsutdrag och handlingar till
Kommunfullmäktige

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

Sid

2009-06-16

10 (24)

Dnr 2009/211 012

§ 92
§ 94 au 2009-06-09
Svar på motion om vegetarisk kost
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen om att införa vegetarisk kost en gång i veckan inom
omsorgsförvaltningen.
Beskrivning av ärende
Många brukare som bor på våra särskilda boenden har en mångfacetterad
sjukdomsbild beroende på det naturliga åldrandet. Problematiken ä ratt
brukare i denna ålder äter lite mat vilket i sin tur gör att de löper större
risk för underäring. Den vanligaste formen av undernäring inom svensk
vård är orsakad av en kombination av energi- och proteinbrist.
Inom omsorgsförvaltningen arbetar vi på olika sätt med att individuellt
anpassa kosten så att vi undviker undernäring. Med tanke på att våra
brukare idag äter väldigt lite grönsaker (vegetariskt) gör det att vi riskerar
att bidra till att de får i sig för lite näring.
_____

Protokollsutdrag och handlingar till
Kommunfullmäktige

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

Sid

2009-06-16

11 (24)

Dnr 2007/433 010

§ 93
§ 95 au 2009-06-09
Svar på motion angående Kaptensgården och Hassellunden
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att avslå motionen samt antar skrivelsen som
sin egen och överlämnar den till kommunfullmäktige
Yrkanden
Rolf Delcomyn (s) yrkar bifall till motionen
John Bruun (fp) yrkar avslag till motionen enligt arbetsutskottets förslag.
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
Rolf Delcomyn (s), Ulrika Johannesson (s), Jenny Önnevik (s), Sorin
Raduta (s) och Anita Peterson (v) reserverar sig mot beslutet
Beskrivning av ärende
Omsorgsnämnden beslöt 2007-06-19 § 74 att hemställa hos
kommunfullmäktige att lokalförsörjningsenheten på
kommunledningskontoret ska ges i uppdrag att projektera ett
trygghetsboende med 76 platser vid Hassellunden i Hässleholm.

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2009-06-16

12 (24)

Omsorgsnämnden
Voteringslista
Datum:

2009-06-16 § 93

Namn
Ledamot/tjänstgörande
ersättare

Parti
Ja

John
Cecilia
Rolf
Göran
Margaretha
Kerstin
Majliss
Anna
Niklas
Jenny
Sorin
Ulrika

Bruun
Tornerefelt
Delcomyn
Blomberg
Warnholtz
Andersson
Persson
Gustavsson
Grundström
Önnevik
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

_____

Protokollsutdrag och handlingar till
Kommunfullmäktige

Justering

Utdraget bestyrkes

Avstår

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2009-06-16

13 (24)

Dnr 2009/216 739

§ 94
§ 88 au 2009-06-09
Yttrande avseende enskild anmälan
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande till
länsstyrelsen som sitt eget och skicka det till Länsstyrelsen.
Skäl till beslut
Länsstyrelsen har begärt yttrande från omsorgsnämnden gällande enskild
anmälan. Länsstyrelsen kommer att granska handläggningen kring den
enskilde.
_____

Protokollsutdrag till
Länsstyrelsen

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2009-06-16

14 (24)

Dnr 2009/307 012

§ 95
§ 84 au 2009-+6-09
Stöttecenter
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att inrätta en verksamhet, med arbetsnamnet
Stöttecenter, för personer med psykiska funktionsnedsättningar på
Andersgården
Verksamheten finansieras genom att omfördelning av medel från köpt
verksamhet och att nuvarande nattbemanning, avseende vaken natt, på
Österåsgatan 71 flyttas till Stöttecenter.
Att Österåsgatan 71(Söderäng) endast nyttjas som bostad med särskild
service och att beslut tagit 2005-10-12 upphör.
Planerad start av verksamheten 2009-08-01
Beskrivning av ärende
Omsorgsnämnden fattade 2008-05-20 beslut om att insatsen boendestöd
skall prövas långtgående innan beslut om bostad med särskild service kan
vara aktuellt. För att öka tryggheten för de som bor i ordinärt boende
behövs en förändrad inriktning på de stödinsatser som erbjuds.
Omsorgsnämnden fattade 2005-10-12 beslut om verksamheten på
Österåsgatan 71 (Söderäng).
I underlaget finns beskrivet en liknande verksamhet som den som nu
föreslås på Andersgården. Idag nyttjas samtliga platser på Österåsgatan
som bostad med särskild service vilket gör att bland annat möjligheten till
akutplats inte finns. Det har inneburit svårigheter att kombinera insatsen
bostad med särskild service med ett öppet stöd.
Verksamheten på Stöttecenter kommer utöver tolv boendeplatser även att
erbjuda möjlighet till stöd hela dygnet för dem som bor i ordinärt boende
och har beslut om boendestöd.

_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2009-06-16

15 (24)

Dnr 2009/128 012

§ 96
§ 86 au 2009-06-09
§ 46 on 2009-03-24
§ 24 au 2009-03-10
Serveringstillstånd
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att inte ansöka om serveringstillstånd på grund
av budgetläget
Skäl till beslut
Omsorgsnämnden beslutade 2009-03-24 § 46, att ge förvaltningen i
uppdrag att ta fram underlag om serveringstillstånd för restaurangerna på
de särskilda boendena.
Beskrivning av ärende
För att få serveringstillstånd till våra restauranger så är den avgörande
punkten enligt den praxis som finns, är huruvida maten tillagas i direkt
anslutning till den lokal, där alkoholen skall serveras.
Detta innebär att endast följande enheter uppfyller det grundläggande
kriteriet för ett bifall till serveringsansökan för Högalid,
Bokebergsgården, Björkhaga, Hemgården, Lyckåsa,
Skansenhemmet, Solgården, Sjögläntan och Ehrenborg.
Detta innebär att de enheter, där maten tillagas på annat håll, alltså
Kaptensgården, Ekegården, Vallmogården och Nybo inte kan
beviljas permanent serveringstillstånd.
Kostnad år 1 = 45 000 + 13 000 = 58 000 + personaltid.
Kostnad år 2 = 24 750
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2009-06-16

16 (24)

Dnr 2009/309 002

§ 97
§ 89 au 2009-06-09
Delegation gällande bistånd
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att delegation återgår till omsorgsnämndens
arbetsutskott under tiden
2009-08-03—2009-10-20 därefter återgår delegationen enligt
delegationsbestämmelserna gällande
• 2:1 Beslut om persontillhörighet Lagrum 1 & 7 §§ LSS
• 2:12 Beslut om boende i bostad med särskild service för barn och
ungdomar lagrum 7§ 9§ 8 LSS
• Beslut om boende för vuxna i bostad med särskild service eller annan
anpassad bostad för vuxna lagrum 7§ 9§ 9 LSS

Skäl till beslut
Omsorgsnämnden ska förvissa sig om att de delegationer som ges rörande
myndighetsutövning görs med en likvärdig bedömning.
_____

Protokollsutdrag till
Myndighetskontoret

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

Sid

2009-06-16

17 (24)

Dnr 2009/308 012

§ 98
Ändrad benämning av kommunens särskilda boenden
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att benämningen av kommunens särskilda
boenden ändras till att kallas vårdboende.
Benämningen ändras samtidigt med beslutet.
Skäl till beslut
Inom kommunens särskilda boenden benämns platserna vara inriktade
antingen mot somatik eller demens. Denna indelning innebär att
flexibiliteten i att använda platserna begränsas. Idag bor flera personer
som har en demens eller ett demensliknade tillstånd på somatiska platser.
Enligt SOU 2008:113 ”Bo bra hela livet” finns förslag på att ordna upp i
terminologin. Den uppdelning som betänkandet föreslår är att det ska
finnas seniorbostäder, trygghetsbostäder samt vård- och omsorgsboenden.
Förvaltningen anser att benämningen av det särskilda boendet ska
avspegla syftet med boendeformen. De personer som idag bor på de
särskilda boendena har överlag omfattande vård- och omsorgsbehov. Det
faktum att flera personer med dement beteende redan finns på somatiska
platser medför att uppdelningen är omotiverad.
_____

Protokollsutdrag och handlingar till
Kommunledningskontoret

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2009-06-16

18 (24)

Dnr 2009/161 739

§ 99
Svar på klagomål vårdplanering
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att anta svaret som sitt eget
Beskrivning av ärende
Klagomål har inkommit från AA gällande myndighetsutövningen. Frågan
var om det går att öppna ett nytt ärende när det redan finns en ansökan.
_____

Protokollsutdrag till
Myndighetskontoret

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

Sid

2009-06-16

19 (24)

Dnr 2009/294 012

§ 100
Svar till pensionärsorganisationerna
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att anta svaret som sitt eget
Rolf Delcomyn (s), Jenny Önnevik (s), Sorin Raduta (s),
Ulrika Johannesson (s) och Anita Peterson (v) deltar inte i beslutet på
grund av tidigare ställningstagande i frågan
Beskrivning av ärende
Brev inkommet från SPF, SPRF och PRO där man önskar att
omsorgsnämnden omprövar sitt beslut att lägga ner Qvarngården och att
inte minska de externt köpta platserna med 26.
_____

Protokollsutdrag och handling till
SPF
SPRF
PRO

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2009-06-16

Sid

20 (24)

§ 101
Svar på revisionsrapport omsorgstyngd och bemanning inom
äldreomsorgen
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att anta svaret till kommunens revisorer och
kommunfullmäktige som sitt eget.
Beskrivning av ärende
Revisorerna i Hässleholms Kommun har givit Komrev inom Öhrlings
PricewaterhouseCoopers i uppdrag att granska hur omsorgsnämnden
arbetar med mätning av vårdtyngd och i vilken mån bemanningen
anpassas till denna. I granskningsuppdraget har ingått att genom stickprov
på ett antal enheter få en bild av nämnda frågeställning.
Utifrån de enheter har Komrev bedömt att:
• Det råder betydande obalanser i bemanningen mellan olika enheter
• Det inom hemtjänsten, på utvalda enheter, finns behov av mer
personal i förhållande till det uppdrag de har att utföra
• Avsaknad av en fungerande resursfördelnings-modell bidragit till
obalanserna och att det därför är synnerligen angeläget att etablera
en sådan.
_____

Protokollsutdrag och handlingar till
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2009-06-16

Sid

21 (24)

§ 102
Redovisning av delegeringsbeslut
a. Bistånd enligt SoL 4 kap 1 § 2009-05-01 – 05-31
i.Hemtjänst, bifall och avslag
ii.Ledsagning, bifall och avslag
iii.Särskilt boende, bifall och avslag
iv.Boendestöd, bifall och avslag
v.Dagverksamhet för dementa, bifall och avslag
vi.Korttid, bifall och avslag
vii.Avlösning, bifall och avslag
viii.Anhörigvårdare, bifall och avslag
ix.Trygghetslarm, bifall och avslag
x.Matdistribution, bifall och avslag
xi.Kontaktperson, bifall och avslag

83+2
1+0
24+15
1+0
3+0
22+5
1+0
3+1
83+0
62+0
4+0

beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut

b. LSS-insatser 9 §:2-10 bifall o avslag 09-05-01—05-31 30+7 beslut
c. Färdtjänst, bifall och avslag 2009-03-01—03-31
75+3 beslut
d. Riksfärdtjänst 2009-05-01—05-31
dnr 38/09-44/09
e. Omsorgsnämndens arbetsutskott, protokoll 2009-05-26, 2009-06-09,
sekretess ojusterat
Beslut
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2009-06-16

Sid

22 (24)

§ 103
Föreligger för kännedom följande handlingar
A. Kommunfullmäktige sammanträdesprotokoll § 50, nytt färdtjänstreglemente
- antagande
B. Kommunfullmäktige sammanträdesprotokoll § 55, avsägelse som ersättare i
omsorgsnämnden
C. Kommunstyrelsen sammanträdesprotokoll § 116 nämndernas och
förvaltningarnas interna kontrollplan 2009
D. Kvalitetshandbok fel och brister, rutin för Lex Sarah
E. Förvaltningsövergripande samverkansgrupp 2009-05-07
F. Omsorgsnämndens arbetsutskott protokoll 2009-06-09, ojusterat för
kännedom
G. Kösituationen

Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att ärendena läggs till handlingarna
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2009-06-16

Sid

23 (24)

§ 104
Aktuellt i verksamheten
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen
Beskrivning av ärende
Enhetscheferna Lena Hedvall Nilsson och Assar Nilsson informerar
angående daglig verksamhet. De redovisar den dagliga verksamheten som
den ser ut idag samt framtiden inom den dagliga verksamheten.
Distriktschef, Elisabet Mineur informerar om det kommande lokalbehovet
inom handikappomsorgen.
Ledamot Jenny Önnevik (s) ställer frågan angående stängningen av caféet
på allaktivitetshuset i Vittsjö. Oppositionen är kritisk till stängningen och
anser att det gått för kort tid för att få en korrekt utvärdering av
verksamheten.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 105
Avslutning
Ordföranden John Bruun (fp) tackar för det samarbete som varit och
önskar ledamöter, ersättare och tjänstemän trevlig midsommar.
2:e vice ordföranden Rolf Delcomyn (s) tackar ordföranden och önskar en
trevlig midsommar.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

