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Paragraf 1 och 3–18

Joel Larsson, sekreterare
John Johansson (S), ordförande

Emelie Jaxell (M), justerare
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§ 1 Information om arbetet med rehabiliterande arbetssätt
Handläggare: Berit Hjalmarsson
Ärendebeskrivning

Muntlig information på sammanträdet.
Målet med rehabiliterande arbetssätt är att ge ökad livskvalité för medborgaren
och förbättra användningen av kommunens gemensamma resurser.
Utgångspunkten är att arbeta stärkande utifrån medborgarens mål, samarbeta
för att nå målen i en ständig process mellan medborgaren, professioner och
civilsamhället.
Syftet är att varje människa ska kunna använda sina resurser så länge som
möjligt. Den tekniska utvecklingen går framåt vilket ställer högre krav på
utbudet av välfärd samtidigt som antalet äldre växer i snabbare takt än antalet
arbetande.
Nu pågår en test- och utvecklingsfas där verksamheterna inom Mikaeli och
Karla hemvård ingår.
Beslutsunderlag

Powerpointpresentation, 2020-01-31
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 3 Nulägesöversikt för Programnämnd social välfärd beslut
Ärendenummer: Sov 103/2020
Handläggare: Anders Hedåberg
Ärendebeskrivning

Nulägesöversikten för Programnämnd social välfärd är en samlad analys av
nämndens nuläge med nedslag i de starkaste respektive svagaste resultaten,
nämndens största nuvarande utmaningar samt olika trender som kan påverka
nämnden framöver. Nulägesöversikten syftar till att ge ledamöter och
intressenter en konkret bild av nämndens nuläge. Denna översikt kommer att
ingå som underlag i budgetarbetet inför Övergripande strategier och budget
(ÖSB) 2021.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-01-21 Nulägesöversikt 2020 Programnämnd social
välfärds egen verksamhet, 2020-01-21
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Nulägesöversikten för Programnämnd social välfärd fastställs och
överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare beredning i budgetprocessen.
2. Nulägesöversikterna för driftsnämnderna inom programområdet överlämnas
till Kommunstyrelsen för vidare beredning i budgetprocessen.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Nulägesöversikten för Programnämnd social välfärd fastställs och
överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare beredning i budgetprocessen.
2. Nulägesöversikterna för driftsnämnderna inom programområdet överlämnas
till Kommunstyrelsen för vidare beredning i budgetprocessen.
Karolina Wallström (L), Emelie Jaxell (M), Ann-Katrine Jondelius (M) och
David Larsson (SD) avstår från att delta i beslutet.

§ 4 Ombudgetering 2020 - beslut
Ärendenummer: Sov 78/2020
Handläggare: Birgitta Palmér
Ärendebeskrivning

Ärendet avser ombudgetering från Socialnämnden till Överförmyndarnämnden
motsvarande 403 tkr för kompensation av en tjänst.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-01-15
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Reviderad budgetram för Socialnämnden och Överförmyndarnämnden
fastställs.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 5 Tillsynsrapport 2019 - beslut
Ärendenummer: Sov 678/2018
Handläggare: Birgitta Palmér
Ärendebeskrivning

Programnämnd social välfärd har beslutat att genomföra tillsyn på
ekonomiområden och verksamhetsområden. Programnämnden har inte ansvar
för någon anställd personal och därför utgår detta område från tillsynen.
Utifrån fastställd tillsynsplan har granskningen skett av:
•
•

Fungerar rutinen / processen för kommande lokalbehov för barn och
unga enligt LSS och SoL?
Återrapporterar föreningar via årsredovisning till föreningsutskottet?

Beslutsunderlag

Tillsynsrapport 2019
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Tillsynsrapport för 2019 fastställs och överlämnas till Kommunstyrelsen och
revisorerna.
2. Programdirektören får i uppdrag att arbeta med åtgärdsförslag som anges för
respektive granskningsområde.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 6 Tillsynsplan 2020 - beslut
Ärendenummer: Sov 1061/2019
Handläggare: Birgitta Palmér
Ärendebeskrivning

Programnämnden har det årliga uppdraget att fastställa tillsynsplan för
internkontroll för att säkerställa ändamålsenlig styrning och kontroll. En
riskanalys har genomförts med programnämndens presidium ett
granskningsområde har sedan valts ut inom området ekonomi och område
verksamhet. Då nämnden inte ansvarar för någon anställd personal utgår
granskningen inom område personal.
•
•

Hur säkerställs styrningen mellan programnämnden och
Måltidsenheten?
Hur fungerar processen med regionen om utskrivningsklara?
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•

Utöver valda områdena finns uppföljning av tidigare års
granskningspunkt från tillsynsplan 2018 och 2019, avseende
konsekvensbedömningar, samlad kontroll över avtal med ideella
organisationer, om föreningar återrapporterar via årsredovisning till
föreningsutskottet och om rutinen/processen fungerar för kommande
lokalbehov för barn och unga enligt LSS och SoL.

Beslutsunderlag

Riskanalys genomförd av Programnämndens social välfärds presidium 201911-22
Tillsynsrapport 2019, Sov 678/2018
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Tillsynsplan för internkontroll 2020 fastställs och överlämnas till
programdirektör för verkställande.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 7 Information om arbetet med
strukturförändringsprogrammet
Ärendenummer: Sov 456/2018
Handläggare: Patrik Jonsson, Annika Willén
Ärendebeskrivning

Muntlig information på sammanträdet om arbetet med
strukturförändringsprogrammet.
Det pågår en mängd olika arbeten inom strukturförändringsprogrammet för att
nå en ekonomi i balans. Ett av dessa är ett pilotprojekt på hemvårdsenheten i
Gustavsvik för att förstå och minska det underskott enheten dras med. Några
saker som hittills noterats under piloten är:
•
•
•

sena avbokningar ger en ökad kostnad om 324 000 kronor per år
bomtiden under 2019 motsvarade 412 000 kronor
1,5-1,2 minut längre planerad tid än utförd tid vilket motsvarar 921 000
kronor per år

Sedan sommaren 2019 har det skett ett trendbrott gällande icke debiterbar tid
där detta minskat på total nivå inom hemvården. Hemvårdsenheterna har
engagerats genom månadsvisa uppföljningar. Kontakten med
myndighetsavdelningen har också ökat för att justera biståndsbeslut där
behovet är mindre än den beviljade tiden.
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Beslutsunderlag

Powerpointpresentation, 2020-02-06
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 8 Patientsäkerhetsberättelse 2019 - beslut
Ärendenummer: Sov 86/2020
Handläggare: Cecilia Lundberg, Hanna Schwager
Ärendebeskrivning

Patientsäkerhetsberättelsen 2019 sammanfattar Örebro kommuns arbete med
patientsäkerhet under året och är sammanställd av medicinskt ansvariga.
Utifrån de brister som beskrevs i patientsäkerhetsberättelsen 2019 har
programnämnden beslutat om följande mål tagits fram för verksamheterna att
förbättra och utveckla under 2020 som ett led i att stärka patientsäkerheten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ansvar för ledning och styrning av hälso- och sjukvård tydliggörs hos
chefer
öka kunskapen om legitimerades ansvar för hälso- och
sjukvårdsprocessens alla steg – ta emot vårdbegäran, utreda, bedöma
behov och fastställa mål, planera åtgärd, genomföra åtgärd, följa upp
öka kunskapen om hur hälso- och sjukvårdsprocessen ska journalföras
skapa struktur som möjliggör multiprofessionellt samarbete utifrån den
enskildes behov
delegerade och fördelade hälso- och sjukvårdsuppgifter hanteras på ett
säkert sätt
egenkontroller genomförs regelbundet under året för att följa resultat
och planera förbättringsarbete
riskanalyser genomförs utifrån patientsäkerhet
kunskapen om avvikelseprocessen utvecklas för att förbättra analys av
orsak och åtgärder samt uppföljning av effekt av åtgärder
öka kunskapen hos chefer om att analysera information från
egenkontroller, riskanalyser och utredningar av avvikelser
förbättringsarbete blir en del av det dagliga arbetet
säkerställa kompetens hos medarbetare för att tillgodose den enskildes
behov av hälso- och sjukvård
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Beslutsunderlag

Patientsäkerhetsberättelse 2019
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Mål och strategier för patientsäkerhetsarbetet 2020, angivna i
Patientsäkerhetsberättelsen 2019, antas.
2. Funktionsstödsnämnden, Vårdboendenämnden och Hemvårdsnämnden får
i uppdrag att arbeta med de förbättringsområden som anges i
Patientsäkerhetsberättelsen 2019 genom handlingsplaner som tas fram i dialog
med medicinskt ansvariga.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 9 Ansökan om personligt ombud 2020 - beslut
Ärendenummer: Sov 76/2020
Handläggare: Arianne Axewill
Ärendebeskrivning

Verksamheten personligt ombud regleras i regeringens förordning (2013:522)
om statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud
för vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar.
Efter beslut i Kommunstyrelsen Ks 238/2013 daterad 2013-12-17 om
förändrad förvaltningstillhörighet överfördes verksamheten personligt ombud
från Kultur- och medborgarnämnden till Vård- och omsorgsnämnd väster
2014-01-01, då ett krav för att erhålla statsbidrag är tillhörighet till
socialtjänsten. Verksamheten har sedan 2019 övergått till Hemvårdsnämnden.
Förvaltningen föreslår programnämnd att ansökan för fortsatt statsbidrag för
personligt ombud till 2020 godkänns. Ansökan skall lämnas in till Länsstyrelsen
i Örebro län senast 2020-03-01.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-01-15 Ansökningsblankett
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud godkänns
och skickas till Länsstyrelsen i Örebro län.
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Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 10 Utredning - Dygnet-runt-stöd för vuxna missbrukare
med civila samhället - beslut
Ärendenummer: Sov 1057/2019
Handläggare: Patrik Jonsson
Ärendebeskrivning

Socialnämnden arbetare med nya angreppsätt gällande målgruppen vuxna
personer med problematik kopplad till missbruk, psykisk ohälsa och/eller
hemlöshet. I samband med detta begär Socialnämnden att Programnämnd
social välfärd ger dem i uppdrag att utreda och föreslå var i vårdkedjan för
vuxna missbrukare som civila samhället skulle kunna bedriva dygnet-runt-stöd.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-01-10 Tjänsteskrivelse, Soc 889/2019, 2019-11-05
Protokollsutdrag Soc 889/2019, § 175
Förslag till beslut

Socialnämndens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Socialnämnden ges i uppdrag att utreda och föreslå var i vårdkedjan för
vuxna missbrukare som civila samhället skulle kunna bedriva dygnet-runt-stöd
som är lika eller mer kostnads- och kvalitetsmässigt effektivt än drift i egen
regi.
Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar avslag till Socialnämndens förslag.
Proposition

Ordföranden John Johansson (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga Socialnämndens förslag respektive Martha Wicklunds (V) yrkande om
avslag till Socialnämndens förslag.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att programnämnden
beslutar enligt Socialnämndens förslag.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Socialnämnden ges i uppdrag att utreda och föreslå var i vårdkedjan för
vuxna missbrukare som civila samhället skulle kunna bedriva dygnet-runt-stöd
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som är lika eller mer kostnads- och kvalitetsmässigt effektivt än drift i egen
regi.
Reservation

Martha Wicklund (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande
om avslag till Socialnämndens förslag.

§ 11 Ledamotsinitiativ - Säkerställ funktionsnedsattas
intressen vid nybyggnation
Ärendenummer: Sov 1092/2019
Handläggare: Joel Larsson
Ärendebeskrivning

Martha Wicklund (V) yrkade vid nämndsammanträdet den 5 december 2019
att ritningen av standardmodellen ska få ett godkännande av den särskilda
ritningsgranskningsgrupp som är tillsatt för att säkerställa funktionsnedsattas
intressen och att ritningsgranskningsgruppen även i framtiden ska rådfrågas vid
byggandet av gruppbostäder och vård- och omsorgsboenden. Ärendet
remitterades till programnämndens sammanträde 6 februari 2020.
Vid nybyggnation sker ritningsgranskning med profession och fackliga
representanter. Civilsamhället kommer från 2020 att involveras tidigt i framtida
byggnationer genom Kommunala tillgänglighetsrådet. Yrkandet anses med
detta besvarat.
Beslutsunderlag

Ledamotsinitiativ, 2019-12-05 Svar på ledamotsinitiativ, 2020-01-24
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Ledamotsinitiativet anses besvarat.
Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar bifall till sitt ledamotsinitiativ.
Emelie Jaxell (M) yrkar bifall till Martha Wicklunds (V) ledamotsinitiativ.
Proposition

Ordföranden John Johansson (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Martha Wicklunds
(V) och Emelie Jaxells (M) yrkande om bifall till sitt ledamotsinitiativ.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att programnämnden
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Ledamotsinitiativet anses besvarat.
Reservation

Martha Wicklund (V), Emelie Jaxell (M) och Ann-Katrin Jondelius (M)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Martha Wicklunds (V) och Emelie
Jaxells (M) yrkande om bifall till ledamotsinitiativet.

§ 12 Ändring av delegationsförteckning - beslut
Ärendenummer: Sov 99/2020
Handläggare: Joel Larsson
Ärendebeskrivning

Delegationsförteckningen behöver revideras utifrån den nya
organisationsförändringen där titeln Avdelningschef för
myndighetsavdelningen har ändrats till Biträdande förvaltningschef för
myndighetsutövning. Delegationen 12.2 om beslut att få ta del av och få
patientjournal utlämnad tas bort då denna delegation hanteras av
driftsnämnder. För att på ett effektivare sätt möta behov av lokalanpassningar
föreslås en ny delegation gällande mindre lokalanpassningar ges till
programdirektör.
Beslutsunderlag

Delegationsförteckning 2020
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Reviderad delegationsförteckning för Programnämnd social välfärd antas.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 13 Anmälan av inkomna skrivelser
Ärendenummer: Sov 104/2020
Ärendebeskrivning

Skrivelser, huvudsakligen sådana som inte diarieförs, som kommit in sedan
förra sammanträdet, protokoll från KPR, samverkansgrupp m.fl. sedan förra
sammanträdet anmäls till programnämnden.
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Beslutsunderlag

Verksamhetsplan med budget Patientnämnden 2020
Månadsrapport ekonomi november 2019 Hemvårdsnämnden
Månadsrapport boendesamordning och utskrivningsklara dygn december 2019
Redovisning Personligt ombud 2019
Sammanfattning Utredning vårdskada Hn 499/2019
Sammanfattning Utredning vårdskada Vbn 438/2019
Sammanfattning Utredning vårdskada anmälda till IVO Vbn 362/2019
Sammanfattning Utredning vårdskada anmälda till IVO Hn 286/2019
Upphävande av beslut om nytt valfrihetssystem (2019-10-21 KF § 227)
Protokoll KPR 190226
Protokoll KPR 190528
Protokoll KPR 190911
Protokoll KPR 191211
Registrerade ärenden Pn sov december-januari
Samråd Grönstrategi
Svar på samråd Grönstrategi
Remiss Krisledningsplan och strategi för krisberedskap
Svar på remiss Krisledningsplan och strategi för krisberedskap
Beslut om Klimatanpassningsplan
Klimatanpassningsplan
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd: Anmälan tas till protokollet.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 14 Anmälan av beslut enligt delegation
Ärendenummer: Sov 105/2020
Ärendebeskrivning

Nämnden har enligt kommunallagen rätt att ge utskott, ledamot eller anställd i
uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar, dvs delegera beslutanderätten i
vissa ärenden. Samtliga beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas
till nämnden och protokollföras.
Beslutsunderlag

Sammanställning av delegationsbeslut december 2019-januari 2020
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Anmälan tas till protokollet.
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Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 15 Programdirektörens information
Ärendenummer: Sov 101/2020
Handläggare: Patrik Jonsson
Ärendebeskrivning

Muntlig information på sammanträdet.
•

Riktlinjen för biståndsbedömning har reviderats enligt beslut om
servicetimmar.

•

Två servicebolag har sagt upp sina serviceavtal med kommunen.

•

59 personer har hittills motsagt sig hyreshöjningen på vård- och
omsorgsboenden. Hyresadministrationen kommer att hantera
mottagningen av motsättningar och kommer även att företräda
kommunen i förhandlingarna i Hyresnämnden. Processen kan ta
månader innan den är klar. De personer som flyttat in mellan 6
december 2019 och 20 januari 2020 kommer att omfattas av den
hyrestrappa nämnden beslutat om efter felhantering på
Kommunstyrelseförvaltningen där information inte gått ut till
nyinflyttade.

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 16 Ordförandens information
Ärendenummer: Sov 102/2020
Ärendebeskrivning

Muntlig information från ordföranden.
Information om ordförandebeslut gällande ugnen på vård- och
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omsorgsboendet Skebäcksgården som gått sönder och behöver ersättas. Det
kommer innebära en hyreshöjning på drygt 38 000 kronor per år.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 17 Övriga fråga - Politisk viljeinriktning för Örebros
hemvård
Ärendenummer: Sov 167/2020
Handläggare: Emelie Jaxell
Ärendebeskrivning

För att följa upp den ekonomiska utvecklingen inom hemvården föreslår
Emelie Jaxell (M) att Hemvårdsnämndens ordförande ska kallas till
programnämnden för att redovisa sin syn över det ekonomiska läget utifrån ett
politiskt perspektiv.
Beslutsunderlag

Ledamotsinitiativ, Politisk viljeinriktning för Örebros hemvård, 2020-02-06
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Emelie Jaxells (M) förslag beviljas och ärendet tas upp på programnämndens
nästa sammanträde dit Hemvårdsnämndens ordförande kallas för en
presentation av sin syn på det ekonomiska läget ur ett politiskt perspektiv.
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§ 18 Övrig fråga - Återredovisning av statsbidrag för ökad
bemanning inom äldreomsorgen
Ärendenummer: Sov 181/2020
Ärendebeskrivning

Emelie Jaxell (M) väcker en övrig fråga och ber att en programnämnden får en
återredovisning över hur det statsbidrag som rekvirerats för ökad bemanning
inom äldreomsorgen använts.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Vid nästa sammanträde ges programnämnden en redovisning över hur
statsbidrag riktat till ökad bemanning inom äldreomsorgen använts.
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John Johansson (S)
Karolina Wallström (L)
Annika Tholster (C)
Emelie Jaxell (M)
Frederick Axewill (S)
Jenny Thor (S)
Pell Uno Larsson (S)
Carina Toro Hartman (S)
Martha Wicklund (V)
Ann-Katrine Jondelius (M)
Anders Brandén (M)
Niclas Persson (MP)
David Larsson (SD)
Tjänstgörande ersättare
Elvy Wennerström (S)
Gunhild Wallin (C)

Ersätter Fisun Yavas (S)
Ersätter Anna Andersson (KD)

Närvarande ersättare
Marie Montin (S)
Tina Fingal Swens (C)
Dennis Junge (L)
Tony Marogi (SD)
Övriga
Patrik Jonsson
Liselott Bergrqvist

Programdirektör
Planerare

Paragraf 2
Joel Larsson, sekreterare
John Johansson (S), ordförande
Emelie Jaxell (M), justerare
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ÖREBRO

Protokoll

§ 2 Yttrande om remiss - Örebro kommuns avfallsplan beslut
Ärendenummer: Sov 1015/2019
Handläggare: Liselott Bergqvist
Ärendebeskrivning

Varje kommun ska enligt Miljöbalken ha en avfallsplan, beslutad av
Kommunfullmäktige, med syfte att minska avfallets mängd och farlighet.
Planen hanterar såväl det geografiska perspektivet med hushållsavfall och
nedskräpning som det organisatoriska med avfall från kommunala
verksamheter. Syftet med avfallsplanen är att på sikt nå en cirkulär ekonomi.
Det krävs att onödig konsumtion försvinner, att varor produceras med ren
energi och av förnybara eller återvunna material och att varorna används så
länge och så mycket det går genom goda konstruktioner, regelbundet underhåll
och reparationer. Det krävs också att materialet i varor som har förlorat sin
funktion återvinns. Avfallsplanen ska visa vägen till hur vi under 2020-talet kan
arbeta för att nå ett sådant samhälle. Det finns två åtgärder (nr 5 och 6) som
berör samtliga kommunala nämnder. Utöver att minska nedskräpning och
återvinna, befintliga avfall läggs nu mycket fokus på hur avfall kan undvikas
genom delning, hyrning, byten och återbruk. Förslaget till avfallsplan har tagits
fram med hjälp av olika arbetsgrupper. Nu vill Kommunstyrelsen ha
synpunkter på helheten av förslag till avfallsplan.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-11-19 Yttrande avfallsplan, 2019-11-19 Avfallsplan 2020
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Yttrandet antas och översänds till Kommunstyrelsen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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