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Plats och tid  Vård- och omsorgsförvaltningen, Upplandsgatan 2, klockan 13.15-15:05 
Öppet för allmänheten §§ 98-103 

 

Beslutande Ulrica Truedsson (S) ordförande, Christoffer Öqvist (M) förste vice ordförande, Lilli 
Marton (MP) andre vice ordförande, Lennart Olsson (S), Karin Frisk (S), Dan Jonsson (S), 
Ing-Britt Pettersson (S), Inger Hult (L), Kjell Larsson (C), Jan Åke Asp (SD) 

 

Beslutande 
ersättare Marita Sundqvist (S), Carl-Magnus Fransson (M), Lennart Halvardsson (L), 
 

Ersättare  Leif Högberg (S), Lilian Lunde (S), Ajrula Ismailji (S), Tommy Ljungberg (S), Mirjana 
Cvrkalj (M), Emilia Tennmyr (C) §§ 98-103, Whera Nywell (MP),  

 

Övriga  
deltagande  Sekreterare Mona Kjellström, förvaltningschef Päivi Kabran, verksamhetschef myndighets- 

och specialistfunktion Susanna Kullman, verksamhetschef stöd ordinärt boende Patrik Sikt, 
verksamhetschef funktionsnedsättning Caroline Vadeby, medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Eva Gyllhamn, IT-samordnare Gabriel Sandqvist §§ 92-93, utredare Eva Hersler §§ 92-94 

 

Utses att justera Lennart Olsson (S) 
 

Justeringens  
plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen 2017-10-31 

Underskrifter 

Sekreterare ………………………………… Paragrafer  § 92 - § 103 
Mona Kjellström 

Ordförande ………………………………… 
 Ulrica Truedsson (S) 
Justerande ………………………………… 

Lennart Olsson (S)  
 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Vård- och omsorgsnämnden  Paragrafer §92 - §103 
 

Sammanträdes  
datum 2017-10-26 
 

Datum för 
anslags  
uppsättande 

2017-11-01 
 

Datum för anslags  
Nedtagande 

2017-11-22 

 

Förvaringsplats 
av protokollet 

Vård- och omsorgsförvaltningen 
 
Underskrift 

 
 
 
 

 Utdragsbestyrkande 
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§ 92 

Fastställande av dagordning  
Utsänd och föreslagen dagordning fastställs med följande tillägg: 
 
• Information om nya äldreboendet. 
________________ 
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§ 93 

Information om nyckelfri hemtjänst  
IT-samordnare Gabriel Sandqvist informerar om införandet av nyckelfri hemtjänst. 
 
Idag finns ca 950 personer med hemtjänst och/eller trygghetslarm. De största hem-
tjänstgrupperna har upp till 250 besök på en arbetsdag. Cirka 30 minuter per personal 
och dag går åt för nyckelhantering, enligt mätningar från andra kommuner. 
 
Nyckelfri hemtjänst innebär att låsen sätts på insidan av dörren. Den vanliga lås-
kolven sitter kvar och det tar cirka 10 minuter att montera. Det blir ingen åverkan på 
dörren och låset syns inte utifrån. Låsen monteras ner när behovet upphör. 
 
Personalen låser upp med hjälp av mobiltelefon. Digitala nycklar laddas ner i mobil-
telefon i början av arbetspasset och blir ogiltiga efter passets slut. 
Hanteringen sker med samma programvara som idag används för insatsregistrering 
 
Införandet innebär förbättrad säkerhet. Idag lämnar brukarna ifrån sig upp till tre 
stycken nycklar. Försvinner en nyckel måste hela låskolven bytas. En borttappad tele-
fon spärras enkelt i system och de digitala nycklarna blir ogiltiga. Alla händelser 
loggas på personnivå. 
 
Nu pågår slutfasen av de systemtekniska förberedelserna. Igelkottens servicehus blir 
pilot med start i november 2017. 
Informationsmöte med samtliga hyresvärdar och bostadsrättsföreningar kommer ske 
under december 2017. 
 
Under informationen yttrar sig även Carl-Magnus Fransson (M), Lennart Olsson (S) 
och Ulrica Truedsson (S). 
_______________ 
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§ 94 

Information om nya äldreboendet  
Utredare Eva Hersler visar visualiseringsbilder över det nya äldreboendet i anslutning 
till Strandgården. 
 
Arbetet går enligt tidsplan och äldreboendet beräknas vara inflyttningsklart våren 
2020. Upphandling av byggprocessen pågår och ska vara klart i början av 2018. 
Planering av inredning sker i samarbete med arkitekt och utgångspunkten är lugna 
färger, kontraster, textilier och konkret konst. 
 
Boendet ska ha 96 platser på 8 avdelningar och inriktningen är ett vård och omsorgs-
boende och ska även vara anpassat för brukare med demens. Även parboende ska 
kunna erbjudas. 
 
Under informationen yttrar sig även Lennart Olsson (S), Christoffer Öqvist (M) och 
Ulrica Truedsson (S). 
______________ 
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§ 95 

Aktuell information från verksamhetschefer  
Förvaltningschef Päivi Kabran 
• Informerar om kommande förändringar gällande Igelkottens reception.  
• Kvalitetsindikatorerna i månadsrapporten kommer att ses över och presenteras 

vid nästa nämndsammanträde. 
• Socialstyrelsen har genomfört en rikstäckande undersökning av äldres uppfatt-

ning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden. Resultatet av undersökningen 
Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? kommer att redovisas vid nästa 
sammanträde. 

 
Verksamhetschef myndighets- och specialistavdelning Susanna 
Kullman 
• Tre nya SoL-handläggare ska börja på medborgarfunktionen. En tillträdde förra 

veckan, de andra två i mitten av november.  
• En av utredarna stöttar inför återbesöket av Arbetsmiljöverket. Det gäller att 

uppdatera rutiner, skapa nya rutiner och uppföljningsmetoder samt säkra upp 
chefernas arbete med riskbedömningar. 

• Utredningar enligt lex Sarah pågår. 
• PWC skall göra en granskning av LSS-verksamheten avseende redovisning och 

rapportering med fokus på myndighetsutövning. De ska intervjua förvaltnings-
chef, verksamhetschef för myndighet- och specialistfunktionen, enhetschef 
medborgarfunktionen, verksamhetschef för funktionsnedsättningsområdet, 
ekonomer samt tre medarbetare som inom utförarverksamheten med LSS-verk-
samhet. Granskningen sker den 16-17 november utifrån inskickade dokument 
och dagordning. 

• Arbetet med nyckelfri hemtjänst löper enligt plan. 
 
Verksamhetschef funktionsnedsättning Caroline Vadeby 
• Erbjudande om plats på nya grupp- och servicebostaden i kvarteret Hästen går ut 

från den 23 oktober 2017. Annonsen där verksamheten söker medarbetare har 
nu legat ute i tre veckor och hittills finns ca 70 sökanden. Interna och externa 
intresserade får söka tjänsterna på samma sätt. Flertalet sökande är extern-
sökande. 

• Enhetschef på resurscenter har sagt upp sig. Sista anställningsdag är den 
11 januari 2018. 

 
Verksamhetschef stöd ordinärt boende Patrik Sikt 
• Började sin anställning den 16 oktober 2017 och presenterar sig för nämnden. 

Introduktion i verksamheten pågår. 
• Flera enhetchefer ska rekryteras och kommer att samordnas i annons. 

Timanställning av chefer kommer att göras under rekryteringsprocessen. 
• Risk- och säkerhetsanalys har gjorts gällande försöksverksamheten med trygg 

och säker hemgång. 
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Medicinsk ansvarig sjuksköterska Eva Gyllhamn 
• Nämnden uppdrog i augusti 2017 till myndighets- och specialistfunktionen att 

göra en granskning av ett urval av patient- och genomförandejournaler. Syftet är 
att säkerställa att vård och behandling går att följa i journalerna utifrån riktlinjer 
och rutiner som omfattats av nattillsynen 2016. Granskningen kommer att påbör-
jas efter nyår. 

• Utredning pågår av flera allvarliga avvikelser som inkommit genom klagomål till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Även uppföljningar av tidigare lex 
Maria anmälningar kommer att påbörjas utifrån uppföljningsuppdraget som MAS 
har. 

• En ny allvarlig avvikelse har inkommit via landstinget. Utredning initierad och 
påbörjad. 

• Den externa apoteksgranskningen avslutas i slutet av oktober. Handlings- och 
tidsplaner upprättas i samverkan mellan enheterna och granskare. Rapporter på 
enhetsnivå kommer att finnas. 

• Lokala läkemedelsrutiner ska upprättas på samtliga enheter enligt tidsplan. Några 
återstår dock och ett omtag kommer att ske mellan berörda enhetschefer och MAS 
under vecka 44. 

 
Under informationen yttrar sig Kjell Larsson (C), Ing-Britt Pettersson (S) och Ulrica 
Truedsson (S). 
____________ 
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§ 96 

Rapportering av ej verkställda beslut tredje kvartalet 2017  
(VON/2017:11)  
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
• Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporteringen av ej verkställda 

gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS. 
• Nämnden godkänner förvaltningens rapporter till Inspektionen för vård och 

omsorg och revisorerna. 
• Nämnden godkänner nedanstående statistikrapport och överlämnar den 

kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden ska rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt Social-
tjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som 
inte verkställts inom tre månader för dagen för beslut. Rapport ska ske till 
Inspektionen för vård och omsorg och revisorerna. En statistikrapport över samma 
beslut ska lämnas till kommunfullmäktige. Rapportering ska ske en gång per kvartal. 
 
Vid fjärde kvartalets rapportering fanns följande ej verkställda beslut: 
 
Äldreomsorg – särskilt boende   13 (8 kvinnor, 5 män) 
Upplysning:7 beslut (3 kvinnor och 4 män) var verkställda  
vid rapporteringstillfället. 3 kvinnor har tackat nej till varsitt erbjudande. 
 
Dagverksamhet/sysselsättning   1 (1 kvinna) 
Upplysning: Har tackat nej till ett erbjudande. 
 
Omsorg till personer med funktionsnedsättning LSS  9 (2 kvinnor, 7 män) 
 
Vård- och omsorgsnämndens överläggning 
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) samt 
verksamhetschef myndighets- och specialistavdelning Susanna Kullman och nämnd-
sekreteraren Mona Kjellström. Mona Kjellström informerar om att beslutet gällande 
dagverksamhet/sysselsättning numera är verkställt. 
_______________ 
 
Beslutet skickas till: IVO, kommunfullmäktige, revisorerna, akten 
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§ 97 

Redovisning av delegationsbeslut  
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisas beslut som har fattats med stöd av gällande delegation på nämndens 
vägnar. 
 
Tjänstemannabeslut 
Datum, § Typ av beslut Beslutande 
2017-09-01--30  Bostadsanpassningsbidrag Handläggare 
2017-09-01--30 Färdtjänst/riksfärdtjänst Handläggare 
2017-09-01--30 Lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade  
Biståndshandläggare 

2017-09-01--30 Socialtjänstlagen Biståndshandläggare 
2017-10-26, § 17 Att medge verksamhetschef 

Caroline Vadeby rätt att med 
bibehållen lön delta i konferens 
”Framtidens behovsanpassade LSS-
boende 2017” den 5-6 december 
2017 till en kostnad av 6 790 
kronor exklusive kostnad för resa 
och logi. 

Förvaltningschef Päivi 
Kabran 

2017-10-26, § 18 Att medge enhetschefer Ann 
Lagerqvist, Pernilla Krantz, verk-
samhetschefer Caroline Vadeby, 
rätt att med bibehållen lön delta i 
konferens ”kvalitet i LSS-verksam-
het” den 9 november 2017 till en 
kostnad av 2 395 kronor/person 
exklusive kostnad för resa. 

Förvaltningschef Päivi 
Kabran 

 
Utskottsbeslut 
Datum, § Typ av beslut Beslutande 
2017-10-05, §§ 
34-36 

Individärenden Enskilda utskottet 

 
Vård- och omsorgsnämndens överläggning 
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Kjell Larsson (C) och 
Ulrica Truedsson (S). 
_______________ 
 
§ 98 
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Allmänhetens frågestund  
Inga personer har kommit till dagens frågestund. 
__________ 
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§ 99 

Utvärdering av försöksverksamhet med trygg hemgång  
(VON/2016:63)  
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
• Vård- och omsorgnämnden uppdrar till förvaltningen att fortsätta se över alter-

nativa arbetssätt där man tar till vara erfarenheter från projektet trygg hemgång. 
• Rapportering till nämnden ska ske kontinuerligt och en arbetsmodell ska presen-

teras senast i juni 2018. 
 
Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden uppdrog till förvaltningen den 8 december 2016, § 112, 
att under perioden 1 mars – 1 december 2017 prova arbetsmodellen Trygg hemgång 
med utvärdering efter sex månader.  
Modellen går ut på att ett team inom hemtjänsten bestående av undersköterskor, till-
sammans med distriktssköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast tar emot personer 
som skrivs ut från slutenvård och har ett särskilt behov av ökade insatser. Det finns 
även en särskild biståndshandläggare kopplad till teamet. Bakgrunden är att den nya 
lagstiftning som träder i kraft 1 januari 2018 om samverkan vid utskrivning från 
slutenvård kommer att ställa krav på att snabbare kunna ta emot personer som skrivs 
ut från slutenvården. 
 
Syftet är att under max 14 dagar hjälpa och stödja personen och bedöma vilka fort-
satta insatser som behövs. Eftersom det är en begränsad arbetsgrupp kan kontinuitet 
uppnås och därmed trygghet. Tanken är då också att det blir lättare att följa upp och 
se förändringar när det är en mindre arbetsgrupp. Legitimerad personal har daglig 
handledning med undersköterskorna i teamet och genom ett rehabiliterande förhåll-
ningssätt kan man stärka den enskildes förmågor och därigenom också bidra till ökad 
trygghet. 
 
Under projekttiden har endast Katrineholms tätort ingått som upptagningsområde. 
Detta för att restiderna inte skulle bli alltför stora. Trygg hemgång har varit avgifts-
fritt för att ytterligare motivera vissa att ta den här möjligheten istället för att önska 
plats på korttidsboende. 
 
Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar med att ta fram underlag till alternativa 
arbetssätt.  
Översiktligt kan tre alternativ finnas. 
• Teamet fortsätter sitt arbete, men ombildas till ett utredningsteam inom hälso- och 

sjukvården för alla patienter/brukare som skrivs hem från slutenvården och byter 
namn till ”Hemgångsteam”.  

• Återgång till arbetssättet innan trygg hemgång infördes.  
• En kombination av ovanstående alternativ. 
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Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse 2017-10-05 
 
Vård- och omsorgsnämndens överläggning 
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S), 
Karin Frisk (S) och Inger Hult (L) samt förvaltningschef Päivi Kabran. 
_______________ 
 
Beslutet skickas till: Verksamhetschefer, enhetschef trygg hemgång, enhetschef med-
borgarfunktion, ekonomer, kommunikatör, akten 
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§ 100 

Återrapport från verksamheterna gällande åtgärder efter 
nattillsyn hösten 2016  (VON/2017:37)  
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden lägger återrapporten till protokollet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 31 augusti, § 69, att överlämna rapporten 
om nattillsyn till respektive verksamhetsområde för åtgärder.  
En återkoppling av vidtagna och planerade åtgärder ska lämnas till nämnden den 
26 oktober 2017. 
 
Verksamhetsområdena inom vård- och omsorgsförvaltningen har tagit del av den 
rapport från nattillsyn som sammanställts av medicinskt ansvarig sjuksköterska och 
har utifrån denna lämnat återkoppling gällande vidtagna åtgärder.  
Samtliga enhetschefer har efter nattillsynen fått underlaget skickat till sig inför ställ-
ningstagande till åtgärder på respektive enhet. Resultatet har även diskuterats på led-
ningsgruppen. Specifik återkoppling har arbetats vidare med inom respektive enhet.  
 
Inom verksamheterna har kommunikationen mellan personal och sjuksköterska stått i 
fokus som utvecklingsområde. Inför kontakt med sjuksköterska genomför personal nu 
kontroller av den boendes hälsotillstånd utifrån bedömningsstrukturen SBAR, Situa-
tion, Bakgrund, Aktuellt tillstånd, Rekommendation. Metoden syftar till en struktu-
rerad kommunikation och minska risker för brister i informationsöverföringen, vilket 
kan leda till att viktig information glöms bort eller misstolkas.  
 
Uppdaterade rutiner för läkemedelshantering har även genomförts i samarbete med 
MAS. Personal tar dessutom alltid kontakt med sjuksköterska vid frågor kring medi-
cinhanteringen. 
 
Ett ytterligare identifierat utvecklingsområde är översyn av rutinen kring basal 
hygien, där skyddskläder av tyg ska tvättas dagligen. Detta kommer att arbetas vidare 
med framöver. Webbutbildning i basal hygien läggs även in som en årligt åter-
kommande aktivitet i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Enhetschefer har deltagit 
vid utbildning i basala hygienrutiner, vilken genomförts av MAS. 
 
Vård- och omsorgsnämndens överläggning 
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) och 
Christoffer Öqvist (M) samt verksamhetschef myndighets- och specialistavdelning 
Susanna Kullman. 
_______________ 
 
Beslutet skickas till: Verksamhetschefer, MAS, akten 
 
§ 101 
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Yttrande över motion om att begära utdrag ur belast-
ningsregistret vid anställning inom äldreomsorgen  
(VON/2017:53)  
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande och över-

sänder det som sitt eget till kommunledningsförvaltningen. 
2. Nämnden föreslår att motionen bifalls. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kristdemokraterna Joha Frondelius och Marian Loley har lämnat in en motion till 
kommunfullmäktige i vilken de yrkar på att kommunen ska begära utdrag ur belast-
ningsregistret vid anställning inom äldreomsorgen. Vård- och omsorgsförvaltningen 
har fått motionen på remiss från kommunledningsförvaltningen med önskan om ytt-
rande gällande synpunkter på ärendet utifrån det egna verksamhetsområdet. 
 
Som arbetsgivare till blivande anställd finns möjlighet att ta del av ett registerutdrag 
från belastningsregistret. I dagsläget tillämpas utdrag ur belastningsregistret endast 
inom förvaltningens verksamheter som riktar sig mot barn.  
 
Vård- och omsorgsförvaltningens yttrande/bedömning 
Vård- och omsorgsförvaltningen ställer sig positiv till yrkandet om utdrag från 
belastningsregistret vid anställning inom äldreomsorgen och föreslår kommunfull-
mäktige att bifalla motionen. Förvaltningens bedömning är att detta krav skall omfatta 
all personal inom hela vård- och omsorgsförvaltningen, således även personal inom 
funktionsnedsättningsområdet, hälso- och sjukvårdområdet, myndighet samt stöd-
funktioner. Vård- och omsorgsförvaltningen behöver även definiera vilken typ av 
brott som förvaltningen avser att ta hänsyn till i bedömningen av lämplighet för 
anställning.  
 
Ärendets handlingar 
• Remiss: Motion om utdrag vid anställning inom äldreomsorgen 
• Motion: Begäran utdrag vid anställning inom äldreomsorgen 
 
Vård- och omsorgsnämndens överläggning 
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S), 
Lennart Olsson (S) och Karin Frisk (S) samt verksamhetschef myndighets- och speci-
alistavdelning Susanna Kullman. 
_______________ 
 
Beslutet skickas till: Kommunledningsförvaltningen, akten 
 
§ 102 
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Sammanträdesdagar 2018  (VON/2017:57)  
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner förslaget till sammanträdesdagar och tider för 
nämnden, enskilda utskottet och beredning under 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgsförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesdagar för år 
2018 för vård- och omsorgsnämnden, enskilda utskottet och beredningen. 
Förslaget innebär åtta nämndsammanträden under året. Samtliga sammanträden är 
förlagda till torsdagar. 
Nämndsammanträdena föreslås starta kl. 13.15 och öppnas för allmänheten kl. 15. 
Intern information behandlas under den första delen av sammanträdet.  
 

Beredning (inför nämnden) 
klockan 10-12 

Nämnd 
klockan 13.15 

 Enskilt utskott  
klockan 13.15 

14/12, 11/1 25/1  1/2 
18/1, 8/2 1/3  8/3 
22/3, 5/4 26/4  12/4 
3/5, 24/5 7/6  3/5 
14/6, 16/8 30/8  14/6 
23/8, 13/9 27/9  13/9 
20/9, 4/10 25/10  4/10 
1/11, 15/11 6/12  8/11 
13/12 kl. 10.30   13/12 

 
Vård- och omsorgsnämndens överläggning 
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) och 
Lennart Olsson (S). 
_______________ 
 
Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, nämnden, berörda, akten 
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§ 103 

Meddelanden  
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelandena. 
 
Arbetsmiljöverket (AMV) 
Har den 28 september 2017 översänt inspektionsmeddelande från inspektioner på 
Malmgårdens vårdboende och Panterns demensboende.  
Då vissa förbättringsåtgärder konstaterades ska AMV göra återbesök den 8 december 
2017. Då ska redovisning ske om hur kraven uppfyllts och hur skyddsombud och 
arbetstagare varit delaktiga i åtgärderna. Hnr 2017:1029, 1030 
 
Har den 4 oktober 2017 översänt inspektionsmeddelande från inspektion på Alm-
gårdens äldreboende.  
Då vissa förbättringsåtgärder konstaterades ska AMV göra återbesök den 7 december 
2017. Då ska redovisning ske om hur kraven uppfyllts och hur skyddsombud och 
arbetstagare varit delaktiga i åtgärderna. Hnr 2017:1095, 1030 
 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
Beslut den 26 september 2017 utifrån anmälan enligt lex Sarah (LS 7). Anmälan 
handlade om en enskild som vid två tillfällen samma dag larmade via trygghetslarm 
med som av larmoperatören blev hänvisad till nästa hemtjänstbesök. 
IVO har bedömt att nämnden fullgjort sin utrednings- och anmälningsskyldighet och 
har avslutat ärendet. Hnr 2017:996 
 
Kommunfullmäktige 
Protokollsutdrag 2017-09-18 
• § 142 Val av Mirjana Cvrkalj (M) som ersättare i nämnden efter Sofie Gårdholt 

(M). Hnr 2017:1009 
• § 143 Val av Lars-Olof Mellqvist (SD) som ny ersättare i nämnden på vakant 

plats. Hnr 2017:1010 
• § 144 Antagande av kemikalieplan 2018-2021. Hnr 2017:1024 
• § 154 Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2018. 

Hnr 2017:1011 
 
Kommunstyrelsen 
Protokollsutdrag den 27 september 2017, § 176, med beslut att bevilja 200 000 kronor 
i bidrag till servicehuset Igelkotten, Lustgården, för arrangemanget musikfestival för 
mogna den 30-31 maj 2018. Hnr 2017:1033 
 
Vård- och omsorgsförvaltningen 
Har den 5 oktober 2017 översänt yttrande till kommunledningsförvaltningen över 
remissen Förslag till handlingsplan CEMR (Den europeiska deklarationen för jäm-
ställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå). Hnr 2017:1043 
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Minnesanteckningar från brukarråd 

• Hemtjänst 2017-02-02 och 2017-10-09 
• Barn och ungdom 2017-10-12 
• Yngaregården 2017-10-12 
 
Vård- och omsorgsnämndens överläggning 
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S). 
_______________ 
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