Vö 31/2017

Protokoll

Vård- och omsorgsnämnd öster
2017-12-06
Datum:
Klockan: 14:00 - 17:00
Plats:
Ringgatan 32, Dojan vänster (3 tr)
Närvarande ledamöter
Marie Brorson (S), ordförande
Åsa Johansson (L), 2:e vice ordförande
Pell Uno Larsson (S)
Margareta Jansson (S)
Maysun Murad (S), kl. 14.05-17.00, §§190-208
Frederick Axewill (S), kl. 14.00-16.45, §§ 186-205
Elin Adebo (KD)
Börje Gustafsson (C)
Gunnel Lindblom (V)
Henrik Glamsjö (M)
Åke Pernefalk (M)
Anders Brandén (M), kl. 14.55-17.00, §§ 193-208
Tjänstgörande ersättare
Lars-Erik Johansson (S), ersättare för Mayson Murad (S) kl. 14.00-14.05, §§
186-189
Ann-Katrine Jondelius (M), ersättare för Anders Brandén (M) kl. 14.0014.55, §§ 186-192
Harbi Amir (MP), ersättare för Tomas Fredriksson (MP)
Håkan Ullefors (L), ersättare för Elisabeth Tegelaar Petersson (SD)
Christina Håkansson (KD), ersättare för Johan Arenius (KD)
Närvarande ersättare
Fehret Hatic (C)
Mats Bengtsson (S)
Lars-Erik Johansson (S), kl. 14.05-17.00
Ann-Katrine Jondelius (M), kl. 14.55-17.00
Övriga
Jukka Tekonen, tf. förvaltningschef
Ann-Christin Ring, nämnadministratör
Camilla Andersson, områdeschef
Eva Jöbo, områdeschef
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Tommy Ledin, ekonom
Andreas Legnerot, enhetschef
Gunilla By, planerare
Margareta Borg, skolchef
Johan Franzén, ekonom skola
Carina Andersson, måltidschef
Ylva Blix, MAS
Tina Hultkrantz, avdelningschef
Kamila Rzemiszewska, administrativ samordnare
Paragraf 186-208
Ann-Christin Ring, sekreterare
Justerat den 20 december 2017

Marie Brorson (S), ordförande

Åsa Johansson (L), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 21 december 2017.

§ 186 Protokollsjustering
Ärendebeskrivning
Protokollsjustering föreslås ske den 20 december kl. 14.00. Åsa Johansson
(L) föreslås som ordinarie justerare med Henrik Glamsjö (M) som
ersättare.
Beslut
Nämnden beslutar
- Protokollsjustering ska ske den 20 december kl. 14.00. Åsa Johansson
(L) utses till ordinarie justerare med Henrik Glamsjö (M) som ersättare.

§ 187 Godkännande av ärendelistan
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning
Inga förändringar görs i ärendelistan.
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Beslut
Nämnden beslutar
- Ärendelistan godkänns.

§ 188 Anmälan av jäv
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning
Ingen anmälan av jäv.

§ 189 Anmälan av övriga frågor
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning
Listor med datumförslag för kontaktpolitikerbesök skickas runt av
ordförande, alla ombeds fylla i de datum som man kan delta på
kontaktpolitikerbesök.
Inga övriga frågor anmäls.

§ 190 Reviderad budet 2017
Ärendenummer: Vö 375/2016
Handläggare: Jukka Tekonen, Tommy Ledin
Ärendebeskrivning
Programnämnd social välfärd har fattat beslut angående revidering av
budget som påverkar driftsnämnderna inom Vård och omsorg. Det handlar
om tilläggsanslag till följd av ekonomi i obalans trots vidtagna åtgärder
samt finansiering av seniorfestival.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Reviderad budget per enhet antas enligt förvaltningens förslag.
Yrkande
Elin Adebo (KD), Börje Gustafsson (C), Christina Håkansson (KD),
Margareta Jansson (S) samt Gunnel Lindblom (V) yrkar bifall till förslaget.
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Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.
Ej deltagande i beslut samt särskilt yttrande
Liberalerna och Moderaterna avstår från att delta i beslutet.
Moderaterna lämnar ett särskilt yttrande som biläggs protokollet.

§ 191 Ekonomi/Månadsrapport november
Ärendenummer: Vö 56/2017
Handläggare: Jukka Tekonen, Tommy Ledin
Ärendebeskrivning
Aktuellt ekonomiskt läge redovisas. Månadsrapport för november kan dock
inte redovisas då brytdatum i ekonomisystemet är den 6 december.
Månadsrapporten kommer att skickas ut till nämnden den 12 december.
Prognosticerat utfall vid årets slut beräknas till ca -16 mnkr.
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 192 Ekonomiuppföljning 2018
Ärendenummer: Vö 409/2017
Handläggare: Jukka Tekonen, Tommy Ledin, Andreas Legnerot
Ärendebeskrivning
Idag presenteras 11 fördjupade ekonomiuppföljningar för vård- och
omsorgsnämnderna varje år. Fördjupade ekonomiuppföljningar är viktiga,
men för många under året är tidsödande och bakåtsyftande.
Ekonomifunktionen bör i sitt arbete även vara mer proaktiva och stötta
verksamheten i att hitta åtgärder som ger effekt. För mycket fokus på
uppföljning kan hindra ett sådant arbete.
Förslaget är att minska ekonomiuppföljningarna till 4 fördjupade
ekonomiuppföljningar och 3 enkla uppföljningar per år samt årsbokslut.
Tiden som frigörs ske ge ekonomifunktionen möjlighet att starta upp ett
fördjupat stöd och analysarbete med verksamheten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
4

- Tidsplanen för ekonomiuppföljning 2018 antas enligt förslag.
Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 193 Verksamhetsplan 2018, sifferbudget
Ärendenummer: Vö 362/2017
Handläggare: Jukka Tekonen, Tommy Ledin
Ärendebeskrivning
Aktuella budgetramar 2018 för driftsnämnden samt ekonomiska
styrprinciper redovisas.
Vård och omsorg har ett omprövningskrav på 0,5 % 2018 vilket innebär en
reducering av budgetramen på 1500 tkr. Neddragningen föreslås
genomföras genom minskning av 1,8 outnyttjad årsarbetare (åa)
sjuksköterska samt minskning av en nattpatrull motsvarande 3,94 åa
omvårdnadspersonal inom nattorganisationen; effekten är beräknad from.
1/3-18 och omprövningskravet belastar enbart östernämnden till följd av
nattorganisationens organisatoriska tillhörighet.
Avdelningschef Tina Hultkrantz uppger att nattsjuksköterskorna arbetar
enligt ovanstående redan nu, det finns ett budgetutrymme som inte används
pga. att många nattsjuksköterskor arbetar deltid.
Förslaget har samverkats, de fackliga organisationerna är inte positiva till
förslaget.
Beslutsunderlag
Sammanställning från Ledarforum
Vård och omsorgs budgetramar 2018
Beslut
Nämnden beslutar
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde.

§ 194 Information om kostverksamhetens överflyttning till
BUN
Handläggare: Margareta Borg, Johan Franzén, Carina Andersson
Ärendebeskrivning
Skolchef Margareta Borg informerar nämnden om överflyttning av Vård
och omsorgs kostverksamhet till programområde Barn- och utbildning den
1 januari 2018. Utifrån ett KS-beslut ska kommunen ha en gemensam
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kostorganisation för förskola, grundskola, gymnasium och vård och
omsorg. Organisatoriskt kommer kostorganisationen att tillhöra
Grundskolenämnden. From. den 1 januari 2018 införlivas all personal och
all ekonomi från Vård och omsorg i den nya enheten. Kostcheferna är
mycket nöjda med att tillhöra en samlad kostorganisation.
Måltidschef Carina Andersson, som är utbildad kostekonom och har
arbetat mycket inom äldreomsorgen, ser fram emot att bygga en ny
kostorganisation i kommunen och att ta tillvara all kompetens som finns i
köken. Hon hoppas på ett bra samarbete med Vård och omsorg framöver.
Ekonom Johan Franzén informerar nämnden om att inga förändringar av
ekonomin sker vid övergången utan allt löper på som vanligt under 2018.
Förvaltningschefen meddelar att en tjänstemannagrupp kommer att bildas
som ska följa övergången och arbetet framöver. Nämnden kommer att få
mer information under våren.
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 195 IVO-beslut i lex Maria-ärenden
Ärendenummer: Vö 300/2017
Handläggare: Ylva Blix
Ärendebeskrivning
Beslut har inkommit från IVO avseende tillsyn av vidtagna åtgärder till
följd av lex Maria-anmälningar vid tre hemvårdsområden. IVO avslutar
samtliga ärenden då tillräckliga åtgärder har vidtagits. MAS redovisar
bakgrunden till de tre ärendena.
Beslutsunderlag
IVO-beslut Vö 300/2017
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 196 Attestförteckning 2018
Ärendenummer: Vö 399/2017
Handläggare: Tommy Ledin
Ärendebeskrivning
Enligt attestreglementet för Örebro kommun, fastställt av Kommunfullmäktige 1989-12-20, fastslås att respektive nämnd ansvarar för den interna
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kontrollen och tillser därmed att bestämmelserna i reglementet iakttas och
att tillämpliga attestmoment utförs (§ 2).
Både Kommunallagen och kommunens fastställda Redovisningsreglemente
förutsätter att den ekonomiska redovisningen är rättvisande, att bokföringen
sker enligt god redovisningssed samt att en tillräcklig intern kontroll
tillgodoses.
Nämnden utser besluts- och behörighetsattestanter för ett år i taget (§ 5).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Förteckning attestanter
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
1. Attestanter med ersättare för perioden 2018-01-01-2018-12-31 utses
enligt bifogad förteckning.
2. Förvaltningschefen och ekonomerna har generell beslutsattesträtt för
samtliga verksamheter inom Vård- och omsorgsförvaltning öster och
områdescheferna och avdelningscheferna har beslutsattesträtt för samtliga
verksamheter inom sitt område respektive avdelning då ordinarie
beslutsattestant eller ersättare är frånvarande alternativt annan akut
situation uppstår. Om denna rätt utnyttjas för verksamhet som disponeras
av annan beslutsattestant, ska denna omgående underrättas.
3. Uppdras åt förvaltningen att informera berörda attestanter om
attestansvarets innebörd och omfattning.
4. Förvaltningschefen delegeras ansvaret att besluta om byte av attestanter
under löpande budgetår.
5. Firmatecknare för Vård- och omsorgsförvaltning öster är
förvaltningschef med ekonomerna som ersättare.
Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 197 Dataskyddsombud
Ärendenummer: Vö 398/2017
Handläggare: Jukka Tekonen
Ärendebeskrivning
Den 25 maj 2018 träder dataskyddsförordningen (GDPR) ikraft och
ersätter därmed personuppgiftslagen (1998:204). Varje nämnd kommer att
fortsätta vara personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen. I och
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med personuppgiftslagens upphörande kommer de utsedda personuppgifts
ombudens roller att upphöra och därför ska personuppgiftsombuden
formellt entledigas. Enligt artikel 37 dataskyddsförordningen ska varje
personuppgiftsansvarig utnämna ett dataskyddsombud. Bestämmelserna
om dataskyddsombud återfinns i artikel 37-39 i dataskyddsförordningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Val av dataskyddsombud för Vård- och omsorgsnämnd
öster
Dataskyddsförordningen
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
1. Personuppgiftsombud för Vård- och omsorgsnämnd öster entledigas från
och med den 24 maj 2018.
2. Amanda Kristoffersson utses till dataskyddsombud från och med den 25
maj 2018.
Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 198 Tillsynsrapport 2017
Ärendenummer: Vö 266/2016
Handläggare: Gunilla By
Ärendebeskrivning
Målet med intern kontroll är att säkerställa att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv samt följer tillämpliga lagar och rutiner. Tillsyn
2017 visar följande resultat av beslutade tillsynsområden.
- Dokumentationsprocessen: Tillsynsresultatet visar att det finns allvarliga
brister för hur väl rutinen följs. Stora delar av metodstödet för vårdplaner
gällande fördelning av åtgärder till baspersonal följs inte, vilket innebär att
viktig information om hur insatsen för den äldre ska genomföras faller
bort.
Förslag till åtgärder redovisas i tillsynsrapporten. Uppföljning föredragning
på nämnd i april och i delårsrapport 2 2018.
- Effektiviseringsprocessen, inriktning kostombud: Tillsynsresultatet visar
att det finns vissa brister vad gäller hur känd rutinen är och vilka
förutsättningar som ges till kostombuden att jobba med sina uppdrag.
Förslag till åtgärder redovisas i tillsynsrapporten. Uppföljning föredragning
på nämnd i april och i delårsrapport 2 2018.
- Effektiviseringsprocessen, inriktning anhörigombud: Tillsynsresultatet
visar att det finns vissa brister gällande hur väl riktlinjen följs upp och hur
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arbetet med anhörigstöd prioriteras på enheterna.
Förslag till åtgärder redovisas i tillsynsrapporten. Uppföljning i
Verksamhetsplan 2018 och i delårsrapport 2 2018.
- Processen för systematiskt arbetsmiljöarbete, inriktning sjukfrånvaro:
Tillsynsresultatet visar att inga brister finns gällande hur riktlinjerna om
uppföljning av sjukfrånvaro följs. Dock finns utvecklingspotential vad
gäller att arbeta med anpassningar av arbetsmiljön utifrån individuella
behov.
Inga åtgärder/uppföljning krävs då resultatet visar att rutinen för det
systematiska arbetsmiljöarbetet följs avseende sjukfrånvaron.
Driftsnämnden anses ha en god intern kontroll då det pågår ett systematiskt
arbete med intern kontroll som syftar till långsiktiga positiva effekter. Den
samlade bedömningen av resultaten för 2017 års interna kontroll är att det
finns vissa brister gällande hur väl rutinerna fungerar och följs inom Vård
och omsorgs verksamheter. Resultaten bedöms vara väsentliga och av stor
vikt då avvikelser kan innebära att kostnadseffektiv verksamhet inte
bedrivs samt att riktlinjer och rutiner inte följs.
Beslutsunderlag
Tillsynsrapport 2017
Ppt-presentation
Beslut
Nämnden beslutar
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde.

§ 199 Information om genusbudgetanalys
Ärendenummer: Vö 170/2017
Handläggare: Gunilla By
Ärendebeskrivning
I en jämställdhetsintegrerad budgetprocess analyseras resursfördelningen, i
driftsnämndens grundläggande verksamhetsuppdrag, utifrån rättigheter,
behov och levererade tjänster. Analyserna syftar till att ligga till grund för
den fortsatta verksamhetsplaneringen för att säkerställa att resurser används
kostnadseffektivt och med lika god kvalité för kvinnor och män.
Genusbudgetanalyserna är ett stöd för driftsnämnden i den fortsatta
verksamhetsutvecklingen och ska ingå i verksamhetsplaneringen för
service på lika villkor och för en god ekonomisk hushållning. Arbetet
bidrar också till en önskvärd samhällsutveckling för ett hållbart samhälle
där individens rättigheter och behov är utgångspunkt.
En enkätundersökning har genomförts bland boende på vård- och
omsorgsboenden med frågor kring upplevelsen av trygghet/otrygghet.
Resultatet av undersökningen redovisas.
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Beslutsunderlag
Genusbudgetanalys
Ppt-presentation
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 200 Tillsynsplan 2018
Ärendenummer: Vö 197/2017
Handläggare: Jukka Tekonen
Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnd öster ansvarar för den interna kontrollen av sina
verksamhetsområden. En del av detta ansvar innebär att fastställa en
tillsynsplan enligt kommunstyrelsebeslut. Syftet med en tillsynsplan är att
den ska bidra till god kontroll och effektiva rutiner inom Vård- och
omsorgsnämnd västers ansvarsområde.
Det har under 2017 genomförts risk- och väsentlighetsanalyser enligt
framtagen intern rutin för arbetet med intern kontroll. Utifrån risk- och
väsentlighetsanalyserna föreslås tillsyn under 2018 utövas inom följande
tre områden: Avvikelsesprocessen, Prognos- och uppföljningsprocessen
och Introduktionsprocessen. Metoden för tillsynen av de tre områdena
föreslås vara en kvalitativ utredning.
Resultaten av tillsynerna redovisas i tillsynsrapport till nämnden i
november 2018.
Beslutsunderlag
Riskanalysrapport inför intern kontroll 2018 Vård och omsorg ÖSTER (Vö
197/2017)
Tillsynsplan 2018 Vård- och omsorgsnämnd ÖSTER (Vö 197/2017).
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Under 2018 utövas tillsyn på Avvikelseprocessen, Prognos och
uppföljningsprocessen samt Introduktionsprocessen.
- Resultaten från tillsynerna redovisas i en tillsynsrapport till nämnden i
november 2018.
Yrkande
Elin Adebo (KD) och Frederick Axewill (S) yrkar på återremiss då det är
olika inriktning på frågorna för de tre processerna och formuleringen av
frågorna behöver därför förtydligas så att rätt saker följs upp.
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Proposition
Ordförande ställer yrkandet om återremiss under proposition och finner att
nämnden bifaller detsamma.
Beslut
Nämnden beslutar
- Ärendet återremitteras.

§ 201 Rapport från Jämställdhetsdelegationen, svar på
frågor
Ärendenummer: Vö 363/2017
Handläggare: Johanna Viberg
Ärendebeskrivning
I februari 2017 antog Kommunstyrelsen ”Handlingsplan mot våld i nära
relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2017-2024”.
Jämställdhetsdelegationen har fått i uppdrag att bevaka implementeringen
och uppföljningen av handlingsplanen. Vård- och omsorgsnämnden har fått
frågor från Jämställdhetsdelegationen om planering och genomförande av
åtgärder enligt handlingsplanen. Svar ska lämnas senast den 8 december
2017. Svar på frågorna redovisas för nämnden.
Beslutsunderlag
Rapport från Jämställdhetsdelegationen
Tjänsteskrivelse/svar på frågor
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Svar på frågor godkänns och insänds till Jämställdhetsdelegationen.
Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 202 Klimatsmart mat Vård och omsorg 2.0, rapport
Ärendenummer: Vö 390/2017
Handläggare: Eva Jöbo, Kamila Rzemiszewska
Ärendebeskrivning
Utifrån målen i Örebro kommuns klimatstrategi finns behov av att upprätta
en handlingsplan för vård och omsorgs åtaganden i klimatstrategin. Vårdoch omsorgsförvaltningen önskar ett igångsättningsbeslut för framtagande
av handlingsplanen.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Slutrapport
Uppdragsdirektiv
Ppt-presentation
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Vård- och omsorgsförvaltningen ges i uppdrag att ta fram handlingsplan
för förvaltningens åtaganden i Örebro kommuns klimatstrategi, med mål
att ha en antagen handlingsplan i februari 2018.
Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 203 Delegationsbeslut
Ärendenummer: Vö 386/2017
Handläggare: Ann-Christin Ring
Ärendebeskrivning
Nämnden har enligt kommunallagen rätt att ge utskott, ledamot eller
anställd i uppdrag att fatta beslut å nämndens vägnar, det vill säga att
delegera beslutanderätten i vissa ärenden. Samtliga beslut som fattas på
delegation ska anmälas till nämnden.
Vid dagens sammanträde anmäls delegationsbeslut avseende perioden
171104-171128 samt delegationsbeslut avseende atteständringar november
månad 2017.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut perioden 171104-171128
Delegationsbeslut avseende atteständringar november månad 2017
Beslut
Nämnden beslutar
- Anmälan tas till protokollet.

§ 204 Information från förvaltningschefen
Handläggare: Jukka Tekonen
Ärendebeskrivning
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- Nämnden informeras om förvaltningschefsbeslut om upphörande av
tidigare beslutade ekonomiska restriktioner from. den 1 januari
2018. Restriktionerna har inte påvisat några effekter.
- Uppdragshandlingar för samtliga chefsnivåer i förvaltningen upprättas.
Nämnden kan få ta del av dessa om nämnden så önskar.
- Ny förordning för utskrivningsklara gäller från årsskiftet. Förvaltningen
arbetar med anpassning till förordningen, bl.a. har fler driftplanerare
tillsatts. Samverkan sker med Regionen, Myndighetsavdelningen,
Förvaltningen med funktionshindrade.
- Områdeschefen för hemvården slutar sin anställning den 19 januari
2018. Tillförordnad områdeschef för hemvården blir avdelningschef Sahra
Strandberg perioden 20 januari - 31 mars. Rekrytering har påbörjats av ny
områdeschef. Förvaltningschefsbeslut om tillsättning beräknas ske kring
årsskiftet.
- Jukka Tekonen slutar sitt konsultuppdrag som tf. förvaltningschef den 9
februari. Rekrytering av ny ordinarie förvaltningschef pågår.
Personen förväntas börja i april/maj.
- Förnyade intraprenadavtal från 2018 gäller för vård- och omsorgsboendena Klosterbacken, Lindhultsgården, Backagården och Ängen.
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 205 Ordförandes information
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning
- Nämnden har fått för kännedom upplägg av utbildningen i Mänskliga
rättigheter; broschyr samt sammanfattning av innehåll. Nämnden kommer
att få en djupare föredragning och utbildning under våren 2018.
- Pga. sjukdom bland tjänstemännen i Vård- och omsorgsförvaltningen
framflyttas återkopplingen av arbetet med HBTQ-planens intentioner till
februarinämnden.
Beslutsunderlag
Sammanfattning av pågående MR-utbildning
Broschyr MR-utbildning
Beslut
Nämnden beslutar
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- Informationen tas till protokollet.

§ 206 Rapport från kontaktpolitikermöten samt
kurser/konferenser
Ärendebeskrivning
Under denna punkt delger nämndledamöterna varandra information
från genomförda kontaktpolitikerbesök i verksamheterna samt
från deltagande i kurser/konferenser.
- Inbjudan till Rehabiliterande arbetssätt 19/1, anmälan tas upp.
- Kurser/konferenser läggs in i Meetings oavsett om ersättning utgår eller
inte.
- Redovisning av genomförda kontaktpolitikerbesök hos Axbergs hemvård
och hos Jeremiasgården. Båda besöken var mycket positiva.
- Kontaktpolitikerbesök är inplanerat nästa vecka till Östernärkehemvård,
återrapporteras på januarinämnden.
- Åke Pernefalk redovisar från Forum Äldreforskning.
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 207 Diarieförda ärenden, presidieanteckningar samt
övriga handlingar
Ärendebeskrivning
Nämnden får för kännedom:
Diarieförda ärenden 2017-11-04--2017-11-28
Presidieanteckningar 2017-11-23
Samverkansprotokoll 2017-10-31
Beslut från KS utskott för näringsliv och tillväxt 2017-10-10 om
Handlingsplan för teckenspråk
Beslutsunderlag
Diarieförda ärenden 2017-11-04--2017-11-28
Presidieanteckningar 2017-11-23
Samverkansprotokoll 2017-10-31
Beslut från KS utskott för näringsliv och tillväxt 2017-10-10 om
Handlingsplan för teckenspråk
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.
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§ 208 Avslutning
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning
Ordförande önskar nämnden och tjänstemännen en riktigt god och
vilsam jul och ett gott nytt år och tackar för gott samarbete under hösten.
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