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KS/2011:85
§ 59
Utskottet för omsorg - personärenden juni 2011
Ärenden och beslut enligt särskilt protokoll med § 1085-1098.
______________
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Exp:
Ledningsgruppen VFO
KS/2011:323
§ 60
Verksamhetsuppföljningar juni 2011
Feriepraktik för skolungdomar
Ordförandebeslut 2011-06-08 om medel till feriepraktik för skolungdomar
sommaren 2011. Beslutet togs med anledning av att Kommunstyrelsens sista
sammanträde är 15 juni innan sommaruppehållet.
Bidrag till kvinnojourer
Med anledning av uppdrag om föreningsbidrag till Kvinnojourerna i Stenungsund
och Uddevalla som finns med på dagordningen förs samtal om att kvinnojourerna
får möjlighet att informera Kommunstyrelsen om sitt arbete.
Försörjningsstöd
Information om nuläge för försörjningsstödets kostnader kontra förra året vid
samma tid.
Samtal förs om ökning av elpris som påverkar verksamhetens kunder, riksnorm,
målgrupper, försäkringskassans förändrade regler för sjukpenning,, rätten till
läkarintyg för att få en diagnos, vikten att lyfta till politiken om socialtjänsten
fungerar som en så kallad försäkringskassa och hur uppfattningen är i andra
kommuner m.m. Individ- och familjeomsorgen får i uppdrag att mer ingående
informera om försörjningsstödet. Se paragraf ekonomisk månadsrapport.
Individ- och familjeomsorgens personal
Enhetschef på individ- och familjeomsorgen slutar 15 september. Socialsekreterare
uppförordnas under hösten tills rekryteringsprocessen är klar. Ytterligare en
socialsekreterare uppförordnas under hösten till enhetscheftjänst, som är vakant tills
rekryteringsprocessen är klar.
WEPA
Information om möte med ett företag, Sweden West, där både politiker och
tjänstemän deltog i förra veckan. Lena Danielsson, Johan Stein och Tomas Nyberg
var representerade från vår verksamhet.
West Sweden är ett företag som hjälper kommuner att söka EU bidrag på rätt sätt.
Kommunen ska, utifrån kommunens politiska vision och prioriterade
utvecklingsområden, ta fram 10-15 prioriterade fokusområden och beskriva vilken
inriktning och bakgrund som kommunen vill vidareutveckla genom ett samarbete
inom EU´s utvecklingsprogram.
Utskottet samtalar om vilka områden i verksamheten för omsorg, som kan komma
ifråga. Fortsatt diskussion sker på utskottets sammanträde 2 augusti 2011.
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Lex Sarah
Det sker mycket stora förändringar i Verksamheten för omsorgs områden, vård och
omsorg, handikappomsorgen och individ- och familjeomsorgen gällande lagen som
reglerar Lex Sarah. Förändringarna gäller från och 1 juli 2011 och det kommer att
ställas stora krav på dokumentation och diarieföring. Tidigare rutin och
delegeringsordning måste göras om för att överensstämma med de nya reglerna.
Ärendet kommer upp på utskottets dagordning 30 augusti 2011.
Barn och ungdomsboendet Gårevik
De nya lokalerna i Mollösund för Gårevik kommer inte vara klara till midsommar,
som det var tänkt. Förhandling sker med Föreningen Gårevik om senareläggandet av
flytten. Verksamhetschefen för individ- och familjeomsorgen återkommer till
utskottet med datum för invigning, som är planerad i början av september.
Information i Kommunstyrelsen
Lena Danielsson tar med sig frågan till kommunalrådet dels om att kvinnojourerna
Stenungsund och Uddevalla informerar om sitt arbete i föreningarna för
Kommunstyrelsen dels att socialsekreteraren, handläggare för ensamkommande
flyktingbarn och ungdomar får informera Kommunstyrelsen om sitt arbete.
Plansamråd - detaljplaner
Avstämning sker med ordföranden om att avvakta med yttranden av detaljplaner
Nösund 1:63, Huseby 4:5 och Svanesund 3:42 tills när detaljplanerna finns på
utställning.
______________
Utskottet för omsorg beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
______________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen VFO
KS/2011:416
§ 61
Uppdrag om utredning av föreningsbidrag till Kvinnojourer i Uddevalla och
Stenungsund
Socialnämnden i Orust kommun har sedan 2004 lämnat bidrag årligen till
Kvinnojourerna i Uddevalla och Stenungssund. Från 2008 och till och med 2010 har
föreningarna beviljats med 10 000 kronor vardera. Det har varit synpunkter på
bidragens summor under åren dels från kvinnojouren i Stenungsund dels från
politiker i Orust kommun. Sociala omsorgsnämnden beslutade 2010-02-23 § 22 att
uppdra åt förvaltningschefen att utreda frågan gällande nämndens föreningsbidrag
till kvinnojourer och presentera ett förslag till nämnden i frågan.
Utskottet för omsorg beslutade 2011-05-27 § 50 att avvakta med beslut om bidrag
till kvinnojourerna Stenungsund och Uddevalla för år 2011 i avvaktan på att
verksamhetens utredning skulle bli klar.
Våld i nära relationer och kvinnofrid har varit i fokus de senaste 10-12 åren och
landets kommuner var väl inte först ut när det gällde att uppmärksamma dessa
frågor. Socialtjänsten ansåg att man hjälpte de kvinnor som bad om det på bästa
möjliga sätt. Problemet var hur frågeställningarna såg ut och om det var rätta frågor
som ställdes.
Våld i nära relationer förekommer i alla samhällsklasser och inte enbart bland
socialtjänstens vanliga kunder. För många människor kan det ta emot att vända sig
till socialtjänsten och då spelar kvinnojourerna en viktig roll. Eftersom det ofta finns
barn med i bilden är det mycket viktigt att kvinnojourerna och socialtjänsten har ett
gott och nära samarbete så att det inte finns någon tvekan om att förmedla kontakter
med socialtjänsten i de fall det blir nödvändigt.
I Orust kommun har kvinnofridsfrågorna eller våld i nära relationer inte enbart blivit
en fråga för Socialtjänsten. Folkhälsorådet och Folkhälsosamordnaren har frågan om
våld i nära relationer på sin agenda och kunskap i frågan har spridits i hela
kommunen. Samverkan i dessa frågor är omfattande och berör även
grannkommunerna. Bland annat kan nämnas att Stiftelsen Orustbostäder beslutade
under 2010 att ge förtur till lägenheter till de personer, som drabbas av våld i nära
relationer.
Enligt Verksamheten för omsorgs skrivelse 20 juni 2011 anser individ- och
familjeomsorgen att det inte är möjligt att upprätta avtal med någon av de
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kringliggande kvinnojourerna, som gäller ett riktat samarbete dit kvinnorna i Orust
kommun ska kunna vända sig. Det ska finnas en valfrihet för kvinnan att kunna
vända sig till något av de olika kvinnojourernas upptagningsområden och därför är
det bättre att det ser ut som det gör nu. När det gäller akuta situationer hanteras det
till stora delar bra av kommunens socialtjänst, men det måste finnas möjlighet för
kvinnan att kunna välja en kvinnojour där kvinnan känner sig trygg.
Därför är det viktigt att Orust kommun via föreningsbidrag bidrar till att
kvinnojourerna får vara kvar, men föreningsbidraget bör inte vara kravlöst. Enligt
politiken bör det finnas en motprestation från kvinnojourerna. Kvinnojourerna har
mycket kunskap, som de kan ge kommunala verksamheter i form av föreläsningar
någon gång per år eventuellt i kommunens skolor etc.
Verksamheten för omsorg föreslår nämnden att höja bidragsnivån till max.
35 000 kronor till respektive kvinnojour i Stenungsund och Uddevalla per år under
förutsättning att det i ansökan ska finnas med dels en verksamhetsberättelse från
föregående år dels en verksamhetsplan samt förslag på hur de vill medverka till
kunskapsöverföring i de kommunala verksamheterna.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja bidrag till respektive kvinnojour i Stenungsund och Uddevalla med
maximalt 35 000 kronor per år under förutsättning att det i ansökan ska finnas med
dels en verksamhetsberättelse från föregående år dels en verksamhetsplan samt
förslag på hur de vill medverka till kunskapsöverföring i de kommunala
verksamheterna
att kostnaden för bidrag till kvinnojourer arbetas in i Kommunstyrelsens budget
2012.
______________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen VFO
Samordnaren
KS/2011:940
§ 62
Uppföljning av plan för anhörigstödsutveckling 2010-2011
Från och med 1 juli 2009 gäller en ny bestämmelse i socialtjänstlagen om stöd till
anhöriga. Bestämmelsen enligt 5 kap. 10 § socialtjänstlagen innebär, att det nu är en
skyldighet för kommunerna att erbjuda anhöriga stöd. Den nya lagstiftningen har
följande lydelse; ”Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer
som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en
närstående som har funktionshinder”. Målgruppen anhöriga har utvidgats till att gälla
hela socialtjänstens verksamhet.
Socialstyrelsen förmedlar ekonomiskt stöd till kommunerna för att genomföra den
nya bestämmelsen enligt socialtjänstlagen. För 2009 avsattes 149,85 miljoner kronor
nationellt vilket för Orust kommun innebar 270 000 kronor och för 2010 finns
sammanlagt 300 miljoner kronor avsatta nationellt, vilket för Orust kommun innebär
540 000 kronor. Även för 2011 är 300 miljoner kronor avsatta nationellt. Pengarna
är dock ej öronmärkta utan är ett kommunalekonomiskt utjämningsbidrag.
Socialstyrelsen har samtidigt fått i uppdrag att utarbeta vägledning till stöd för
tillämpning av den förändrade lagstiftningen.
Socialstyrelsen har i meddelandeblad (2009-11-32) skrivit att det utifrån den nya
bestämmelsen i 5 kap. 10§ Socialtjänstlagen är viktigt att kommunerna tar fram en
strategi, som beaktar:
- att det är anhöriga inom hela socialtjänstlagens verksamhetsområden - omsorgen
om personer med funktionsnedsättning , individ- och familjeomsorgen samt
äldreomsorgen – som berörs av bestämmelsen.
- att information om kommunens anhörigstöd ges till invånarna och att samarbete
inleds med hälso- och sjukvården för att nå anhöriga i ett tidigt skede.
- Att utveckla förhållningssättet till, och bemötandet av, anhöriga inom socialtjänsten
och hälso- och sjukvården.
För att arbeta enligt förändrade lagstiftning och ta reda på hur vi bäst bör utveckla
stödet till anhöriga i Orust kommun utarbetades en plan för anhörigstödsutveckling,
diarienummer 2010:129. Planen för anhörigstödsutveckling angav att det i nuläget
inte finns uppföljning och kvalitetssäkring på individnivå. En utvärdering bör ske för
att försäkra att rätt anhörigstöd ges på ett så bra sätt som möjligt.
Enkäter bör utformas och skickas till de anhöriga som finns på anhörigförteckningen för att sedan sammanställas och analyseras.
Planen beslutades av Sociala omsorgsnämnden 2010-08-17 § 103.
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Enligt Verksamheten för omsorgs skrivelse 7 juni 2011 har verksamheten gjort ett
förslag om revidering av anhörigstödplan 2010-2011 för Orust kommun.
______________
Johan Stein (c) yrkar bifall till förslaget och föreslår att ändra ”i budgetarbetet för
2013”.
______________
Utskottet för omsorgs beslut till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna revidering av anhörigstödplan 2010-2011 för Orust kommun
att finansiering av en utökning av tjänster bör beaktas i budgetarbetet för 2013.
______________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen VFO
KS/2011:878
§ 63
Ansökan om stimulansbidrag för insatser för vård och omsorg om äldre personer
år 2011
Orust kommun har under åren 2007, 2009 och 2010 ansökt och beviljats
stimulansbidrag i syfte att utveckla och höja kvalitén för vård och omsorg om äldre.
De områden som förvaltningen prioriterade var kost och nutrition, rehabilitering,
demensvård och det sociala innehållet. Det utvecklingsområdet som inte är avslutat
är rehabilitering.
2006 beslutade riksdagen efter att behandlat regeringens proposition Nationell
utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre (prop.2005/06:115) att avsätta
stimulansbidrag till kommuner och landsting för att förbättra vården och omsorgen
om äldre. De områden som regeringen tidigare har prioriterat:
• Demensvård
• Rehabilitering
• Kost och nutrition
• Det sociala innehållet
• Läkartillgång såväl i särskilt boende som i ordinärt boende
• Läkemedelsgenomgångar
• Förebyggande arbete
Verksamheten prioriterade utveckling av demensvård, rehabilitering, kost och
nutrition och det sociala innehållet. De områden som avslutades 2008 var
demensvård och det sociala innehållet. Utvecklingsområdet rehabilitering utvidgades
i form av ett Hemrehabiliteringsprojekt. Dettas förväntas pågå under 2011 för att
därefter bli en del av ordinarie verksamhet.
Inom området kost och nutrition har Genombrottsmetoden tillämpats och
omfattade samtliga särskilda boenden och parallellt med detta har ett projekt pågått
som bland annat innefattade kvalitetssäkring av måltiderna i särskilda boenden.
Genombrottsmetoden är nu en del av den ordinarie verksamheten.
Regeringen har i riktlinjerna för användningen av stimulansbidrag år 2011 prioriterat
följande områden:
• Demensvård
• Rehabilitering
• Kost och nutrition
• Det sociala innehållet
• Läkemedelsgenomgångar
• Förebyggande arbete
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Verksamheten har prioriterat områdena kost och nutrition och rehabilitering.
Projekten har pågått sedan 2007 och resultaten har övervägande varit positiva.
Projektet som omfattade kost och nutrition avslutades våren 2011. Projektet som
omfattar rehabilitering pågår. Stimulansbidraget för 2011 kommer att användas till
att integrera projektet till att bli ordinarie verksamhet.
I direktiven för stimulansbidragen 2011 är att kommunen och landstinget skall ha ett
samverkansavtal om rehabilitering enligt Socialstyrelsen föreskrifter om samordning
av insatser för habiliteringen och rehabilitering( SOSFS 2008:20). Se bilaga.
Nationella mål och riktlinjer för användningen av stimulansbidraget kommer att
vidareutvecklas och preciseras successivt i takt med att Socialstyrelsen tar fram
evidensbaserade riktlinjer och kvalitetsindikatorer samt att tillgången till statistik
kommer att förbättras. En del av stimulansbidraget får användas för att kompensera
kommunerna för kostnader som uppstår till följd av ökade krav på dokumentation
och inlämning av statistikuppgifter inom området.
Stimulansbidraget fördelas till varje kommun efter befolkning 65 år och äldre. För
Orust kommun innebär detta 408 900 kronor. Dessa medel kommer att användas till
att integrera projekt Hemrehabilitering till ordinarie verksamhet.
I Verksamheten för omsorgs skrivelse 1 juni 2011 finns förslag på att ansöka hos
Socialstyrelsen om stimulansbidrag med 408 900 kronor för finansiering av projekt
Hemrehabilitering för att integrera metoden till ordinarie verksamhet
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna ansökan om stimulansbidrag med 408 900 kronor för finansiering av
projekt Hemrehabilitering för att integrera metoden till ordinarie verksamhet
att översända ansökan till Socialstyrelsen.
______________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen VFO
Enhetschefen HSV
KS/2011:873
§ 64
Avgift för hemsjukvård och hemtjänst i Orust kommun avseende
betalningsansvar i annan kommun 2011
Hemsjukvård
De 49 kommunerna i Västra Götaland har sedan 1 januari 1999 ansvar för
hemsjukvård i ordinärt boende i enligt med det så kallade ”Primärvårdsavtalet”.
Kommunerna har därmed övertagit Västra Götalandsregionens (VGR) lagstadgade
ansvar att bedriva hemsjukvård. I avtalet finns inga undantag redovisade utan
kommunerna har iklätt sig ett ansvar att ge hemsjukvård till befolkningen på samma
villkor som VGR fortsatt har eget ansvar för hemsjukvården.
Sociala omsorgsnämnden beslutade 2010-06-22 § 89 att följa VästKoms
rekommendationer om att ersättningsnivån för kommunal hemsjukvård i Orust
kommun dels för sjukvård som utgår ifrån hemsjukvårdens sjuksköterskor dels
ersättningsnivån för behandling som beslutas av sjukgymnast/arbetsterapeut enligt
den prissättning som Västra sjukvårdsregionen beslutar om årligen och att föreslå
Kommunfullmäktige att anta VästKoms rekommendationer för hemsjukvården i
Orust kommun.
Kommunfullmäktige beslutade 2010-10-21 § 95 att anta VästKoms
rekommendationer för hemsjukvården i Orust kommun.
Hemtjänst
Enligt Verksamheten för omsorgs skrivelse 1 juni 2011 har riksdagen från 1 maj
2011 beslutat om möjligheter för vistelsekommun att bland annat få ersättning från
bosättningskommun för utförd hemtjänst vid tillfällig vistelse i kommunen. Något
fast ersättningsbelopp anges inte, utan i propositionen anges att
bosättningskommunen skall ersätta vistelsekommunen enligt den ersättningsnivå
som bosättningskommunen tillämpar. VästKoms styrelse beslutade 12 maj 2011 att
rekommendera de 49 kommunerna i länet, att ersättningsnivån dem emellan utgår
från samma kriterier och nivå oavsett insatsen gäller hemsjukvård eller hemtjänst.
Innan beslut lämnas till den enskilde som gäller hemsjukvård och/eller hemtjänst i
vistelsekommun skall avstämning ske med hemkommunen om omfattning på
vårdinsatsen. I själva vårdinsatsen inräknas även restid om sådan krävs.
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Ersättningsnivån för 2011 är:
515 kronor/timma - för sjukvård som utgår ifrån distriktssjuksköterskebeslut och
hemtjänst godkänd av biståndsbedömare.
540 kronor/timma - gäller för behandling som beslutas av
sjukgymnast/arbetsterapeut.
______________
Utskottet för omsorgs beslut till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att följa VästKoms rekommendationer om ersättningsnivån i Orust kommun för
utförda hemtjänstinsatser vid tillfällig vistelse i kommunen
att föreslå Kommunfullmäktige att anta VästKoms rekommendationer för utförda
hemtjänstinsatser vid tillfällig vistelse i kommunen.
______________
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Exp:
Ledningsgruppen VFO
Ekonomen
KS/2011:423
§ 65
Verksamheten för omsorgs ekonomiska månadsrapport maj 2011
Verksamheten för omsorg redovisar en ekonomisk månadsrapport som gäller för
maj månad 2011.
______________
Samtal förs om verksamhetens administrativa resurser, fördelning av budgetresurser,
frågetecken gällande kostnader för kost, städ och vaktmästaretjänster som
centraliseras, tidigare uppdrag om portionspris för matdistribution, behovet av
djupare analys av vad sjuktalen står för och försörjningsstöd, psykosociala och
arbetsskadeproblem, skapandet av heltidstjänster, pooler, EU-projekt för motverka
sjukfrånvaro i eventuell samverkan med andra kommuner samt komplettering i
månadsrapporten med diagram där ledamöterna kan följa olika kurvor för att se
förändringarna.
Gunilla Josefsson (s) föreslår utskottet att verksamhetschefen för individ- och
familjeomsorgen får i uppdrag att presentera en detaljerad rapport om
försörjningsstödets utveckling och att utskottet framöver följer utvecklingen av
sjuktal.
______________
Utskottet för omsorg beslutar
att individ- och familjeomsorgens verksamhetschef får i uppdrag att till
sammanträdet 30 augusti 2011 presentera en detaljerad rapport om
försörjningsstödets utveckling
att Utskottet för omsorg följer utvecklingen av sjuktalen framöver
att lägga övrig information till handlingarna.
______________
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Exp:
Ledningsgruppen VFO
Ekonomen
KS/2011:1067
§ 66
Information om budget 2012 - Nya förutsättningar
I relation till den resursfördelning som finns täcker inte 2012 års budget in det behov
som finns inom Utskottet för omsorg dels förvaltningsövergripande dels inom
verksamhetens områden individ- och familjeomsorgen, vård och omsorg samt
handikappomsorgen enligt verksamhetens skrivelse.
Utskottet samtalar om kostnader för vaktmästartjänster, demografiska utvecklingen,
grundförutsättningar för hela utskottets budget, handikappomsorgens budget,
formella beslut m.m. samt att vidare diskutera ärendet i samband med budgetarbetet.
______________
Utskottet för omsorg beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
______________
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Exp:
Kommunstyrelsen
KS/2011:416
§ 67
Ansökan om föreningsbidrag år 2011 till ATSUB/Göteborg "Anhöriga till
sexuellt utnyttjade barn/Göteborg"
Föreningen ATSUB/GBG, ”Anhöriga till sexuellt Utnyttjade Barn i Göteborg”
ansöker, enligt Verksamheten för omsorgs skrivelse 9 juni 2011, om 15 000 kronor i
föreningsbidrag för år 2011.
Föreningen bedriver kris-, jour-, stöd-, råd-, informations- och lobbyverksamhet
samt arbetar förebyggande sedan 2001 och verkar för föräldrars rätt att skydda sina
barn mot sexuella övergrepp.
Enligt föreningens skrivelse 7 februari 2011 finns det i Orust kommun flera familjer,
som föreningen stödjer på olika sätt och för att kunna fortsätta arbeta med och
stödja dessa familjer ansöker därför föreningen om bidrag från Orust kommun.
______________
Utskottet för omsorg beslutar
att utan eget förslag överlämna ärendet till Kommunstyrelsen för beslut.
______________

Orust kommun

UTSKOTTET FÖR OMSORG
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KS/2011:79
§ 68
Utskottet för omsorg - Anmäls för kännedom skrivelser, statistik, cirkulär,
meddelandeblad m.m. juni månad 2011
Rapporter
Miljö- och byggnadsförvaltningen 2011-05-18 - Livsmedelskontroll Kaprifolgården
och Ängsviken.
Göteborgsregionens kommunalförbund - Rapport om missbruksutredningen från
konferensen 28 april 2011 i Göteborg.
Skrivelser
Sveriges Kommuner och Landsting 2011-05-18 - Information om prestationsbaserat
statsbidrag till insatser för äldre 2011 - en överenskommelse mellan staten och
Sveriges Kommuner och Landsting.
Protokoll
Förhandlingsprotokoll 2011-05-02 i handikappomsorgen med anledning av att
enhetschefen för Styrmansvägen, Herrgården och Knutshöjdens gruppboende skall
tillsättas.
Meddelandeblad
Socialstyrelsen nr 4 maj 2011 - Nya bestämmelser om Lex Sarah den 1 juli 2011.
Statistik
Redovisning 2011-06-03 av boendestatistik enligt 9 § p. LSS och korttidsvistelse 9 §
p. 6 LSS inom handikappomsorgen till och med maj månad 2011.
Redovisning 2011-06-07 av boendestatistik inom äldreomsorgen till och med maj
månad 2011.
______________
Utskottet för omsorg beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
______________

Orust kommun

UTSKOTTET FÖR OMSORG
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2011-06-21

KS/2011:323
§ 69
Studiebesök på Daglig verksamhet inom handikappomsorgen
Daglig verksamhet är en rättighet för att funktionshindrade skall få en meningsfull
daglig sysselsättning. Personer som tillhör någon av de grupper som har rätt till
insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kan också
ha rätt till daglig verksamhet.
Ledamöter besöker under eftermiddagen, inom handikappomsorgen, daglig
verksamhet på Eklunden i Svanesund.
I enhetschefens ansvar finns gruppbostad Ekelyckan, daglig verksamhet, Café och
servicegruppen, omsorgschaufförer, ansvar i samband med transporter genom
Västtrafik.
Ledamöterna visas runt i lokalerna där verksamhet bedrivs och fick information om
olika aktiviteter inom ramen för daglig verksamhet till exempel försäljning,
pappersbrikettillverkning, korttillverkning m.m. I lokalen finns boll- och
sinnesrorum, ljusrum, ändamålsenliga hygienutrymmen, matrum m.m.
Personalen samtalar med ledamöterna om framtiden för daglig verksamheten och
utveckling och nuvarande lokalers standard.
______________
Utskottet för omsorg beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
______________

