
 

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (17)
  
Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden  

 
2019-02-27  

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

Plats och tid Kommunhuset rum Hävringe kl 13.15 - 16.10 
  
Beslutande Linus Fogel (S)
 Emil Carlsson (V)
 Katarina Berg (M)
 Astrid Öhman Asp (S)
 Inge Ståhlgren (S)
 Ann Svensson (S)
 Eva Lantz (M)
 Anders Lundgren (M)
 Dagmara Mandrela (SD)
  
Ej tjänstgörande ersättare Christina Johansson (S)
 Tonny Hammar (S)
 Lena Svedlind (S)
 Sinikka Konttinen (V)
 Tommy Linder (L)
  
Övriga deltagare Agnetha West Sekreterare
 Titti Kendall Förvaltningschef 
 Katarina Haddon Förvaltningschef 
 Ingela Mindemark MAS
 Lars Ask Utvecklingsstrateg 
 Åsa Mirheim, § 10-13 Utvecklingsstrateg  
 Pål Näslund, § 10-15 Verksamhetsekonom  
 Lena Lundin, § 10 Enhetschef
 Inga-Lilla Amaya, § 10 Anhörigkonsulent 
  
  

Underskrifter Sekreterare …………………………………………… 
Agnetha West

Paragrafer 10  - 21  

    
 

Ordförande …………………………………………… 
Linus Fogel

 

     
 

Justerande ………………………………………….. 
Katarina Berg

     

BEVIS 

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Vård- och omsorgsnämnden  

Sammanträdesdatum 2019-02-27  

Datum för 
anslagsuppsättande 2019-03-05 Datum för  

anslagsnedtagande 2019-03-27 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunstyrelseförvaltningen 
 

Underskrift 
………………………………………… 
Agnetha West 
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Blad 2 

Sammanträdesdatum 

 
Vård- och omsorgsnämnden   2019-02-27   

   Utdragsbestyrkande
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3 
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5 

Von § 13 Revidering av verksamhetsplan 2019-2021 avseende uppdelad 
budget per förvaltning 
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Von § 17 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS 
 

13 

Von § 18 Redovisning Säg vad du tycker 2018 
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Von § 21 Redovisning av delegationsbeslut 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2019-02-27   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 10        Dnr VON.2018.53               
 
 
Informationsärende: Anhörigplan  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Inga-Lill Amaya föredrar ärendet. Ärendet kommer upp till beslut på nämndens 
sammanträde i mars. 
 
 
______ 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2019-02-27   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 11        Dnr VON.2019.1               
 
 
Information/Rapporter  
 
 
 
Åsa Mirheim informerar om Lex Sarah anmälan till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO). 
 
 
Titti Kendall och Katarina Haddon informerar om 
 
 Avtal med Samhall för inköp och städning from 2019-04-01 inom hemtjänsten.  
 Nya riktlinjer för parboende ska tas fram. 
 Personalsituationen inom social- och omsorgsförvaltningen. 
 Rekrytering av vikarier inför sommaren pågår.  
 Kö till särskilt boende - 15 st väntar vilket innebär överbeläggningar på 

korttidsboenden.  
 
 
Ordförande informerar om  
 Invigning av sinnesrum på Björntorp 1 februari. 
 Sammanträde med Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård  

8 februari i Strängnäs. 
 
 
 
______ 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2019-02-27   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 12        Dnr VON.2019.14               
 
 
MAS rapport   
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Godkänna informationen om ”Trygg och effektiv planering vid utskrivning från 
slutenvård” och hygien.  
 
 
Sammanfattning 
 
Trygg och effektiv pIanering vid utskrivning från slutenvård:  

I december 2018 var genomsnittet 1,05 dagar från utskrivningsklar till faktisk 
hemgång. I januari 2019 var resultatet 1,09 dagar. Mål: < 3.dagar. De allra  
flesta behöver inte vänta alls.  
 
Hygien:  

En god vårdkvalitet förutsätter en god hygienisk standard. Enligt avtal med 
Smittskydd/ Enheten för vårdhygien i landstinget Sörmland samfinansierar  
länets kommuner 1,5 hygiensjuksköterskor som experter och stöd i hygien- 
arbetet.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgsförvaltningen 2019-02-12. 
Årsarbetsberättelse 2018 från Smittskydd/Enheten för Vårdhygien. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Ingela Mindemark föredrar ärendet. 
 
 
______ 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2019-02-27   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 13        Dnr VON.2018.65               
 
 
Revidering av verksamhetsplan 2019-2021 avseende uppdelad 
budget per förvaltning  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
1. Godkänner Vård- och omsorgsnämndens reviderade verksamhetsplan 

gällande uppdelad nettokostnadsbudget per förvaltning. 
 
2. Förvaltningscheferna får i uppdrag att 

 
 genomföra besparingar på respektive enhet utifrån principen om tillit. 
 besparingarna ska generera en budget i balans.  
 återrapport på besparingar sker vid tre tillfällen under året, april, 

september och november. 
 återrapportera om besparingarna riskerar verksamhetens säkerhet. 

 
 
Sammanfattning 
 
Vid tidigare beslut om verksamhetsplan 2018-12-12 ingick beslut om uppdelad 
budget för sina båda förvaltningar att rapporterats till Vård- och omsorgsnämnden  
i februari. 
 
Vid framräknande av budget 2019 utgick förvaltningarna från information per  
oktober 2018. Nu vid arbete med att dela upp budget konstateras kostnads- 
ökningar i förvaltningarna varvid effektiviseringar om 4% krävs för att klara  
budget 2019. För att kunna hålla sig inom den tilldelade ramen om 279 mkr  
inklusive extramedel. Vård- och omsorgsnämnden kommer under våren 2019  
att genomgå en genomlysning i syfte att besvara huruvida det föreligger en  
strukturell underfinansiering.  
 
Inga övriga ändringar i verksamhetsplanen gällande mål har skett. Denna fram- 
skrivning berör endast ekonomidelen. 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgsförvaltningen 2019-02-19. 
Förslag till revidering av verksamhetsplanen. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Pål Näslund föredrar ärendet. 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden  2019-02-27  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

Von § 13        Dnr VON.2018.65               
 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Godkänner Vård- och omsorgsnämndens reviderade verksamhetsplan gällande 
uppdelad nettokostnadsbudget per förvaltning. 
 
 
Förslag 
 
Ordförande föreslår följande tillägg till beslut: Förvaltningscheferna får i 
uppdrag att 
 
 genomföra besparingar på respektive enhet utifrån principen om tillit. 
 besparingarna ska generera en budget i balans.  
 återrapport på besparingar sker vid tre tillfällen under året, april, 

september  
och november. 

 återrapportera om besparingarna riskerar verksamhetens säkerhet. 
 

 
Beslutsgång 
 
Ordförande frågar om framskrivet förslag samt egna tilläggsförslag och finner att 
nämnden beslutar enligt förslagen. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschefer (för åtgärd) 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2019-02-27   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 14        Dnr VON.2019.11               
 
 
Årsredovisning 2018  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Godkänna årsredovisningen 2018. 
 
 
Sammanfattning 
 
Årsredovisning/verksamhetsberättelse per helår 31 december 2018.  
 
Ekonomi: Vård- och omsorgsnämndens resultat 2018 uppgick till -16,8 mkr. De 
större differenserna återfinns inom äldreomsorgsverksamheten som redovisar ett 
underskott med 10,3 mkr samt insatser LSS med 5,4 mkr. Även integrations-
verksamheten uppvisar för första gången ett underskott. 
 
Inför räkenskapsåret 2018 identifierades ett beräknat underskott mellan verksam- 
heternas samlade intäkter och anslag kontra dess kostnader till en total summa  
om -14,3 mkr. Detta beräknade underskott om -14.3 mkr har i förvaltningarnas  
budget fördelats till verksamheterna som ett övergripande sparbeting för personal- 
kostnader och övriga kostnader. Fördelningen sparbeting/underbalans har i budgeten  
för 2018 gjorts med en schablonberäkning baserad huvudsakligen på andelen 
personalkostnader. Det är således de personalintensiva verksamheterna som dras  
med de största underskotten.  
 

Redovisning av resultat samt fördelning av underbalansen. 

 Gemensam administration, justerad avvikelse +0,9 mkr exklusive fördelad 
underbalans -0,5 mkr. 

 Missbruksvård, vuxna, justerad avvikelse +1,9 mkr exklusive fördelad 
underbalans 0,0 mkr. 

 Barn och ungdomsvård, justerad avvikelse -1,7 mkr exklusive fördelad 
underbalans 0,0 mkr. 

 Övrig Individ och familjeomsorg, justerad avvikelse -0,6 mkr exklusive fördelad 
underbalans -1,2 mkr. 

 Äldreomsorg ordinärt boende, justerad avvikelse +2,0 mkr exklusive fördelad 
underbalans -3,6 mkr. 

 Äldreomsorg särskilt boende, justerad avvikelse -2,4 mkr exklusive fördelad 
underbalans -6,2 mkr. 

 Insatser LSS, justerad avvikelse -3,1 mkr exklusive fördelad underbalans -2,2 
mkr. 

 Integration, justerad avvikelse -1,2 mkr exklusive fördelad underbalans -0,4 mkr. 
 Arbetsmarknadsåtgärder, justerad avvikelse +1,2 mkr exklusive fördelad 

underbalans -0,1 mkr. 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden  2019-02-27  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

Von § 14        Dnr VON.2019.11               
 
 
 
Enligt beslut i Kommunstyrelsen ska en särskild utredning genomföras för  
att identifiera orsakerna till om underskottet beror på kostnader på grund  
av volymökningar alternativt om det handlar om en underfinansiering av  
nämndens ansvarsområde. 
  
Kvalitet: Glädjande är att sjuktalen nu minskat med 1,7% och uppgår till 9,6%  
för 2018 och förbättrade resultat i ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen”. Inom  
särskilt boende ligger Oxelösunds resultat över rikssnitt i de allra flesta frågorna,  
och hemtjänsten har förbättrat sitt resultat på flera punkter.  
 
Utifrån årets och de senaste årens varierade ekonomiska resultat har förvaltningarna 
med stöd av förvaltningsekonomi tillskapat en styrning där arbetssättet grundas på 
hög delaktighet från varje enskild medarbetare som påverkar kvalitet och kostnads-
utfall. Vård- och omsorgsnämnden och kommunstyrelsen stödjer arbetssättet och 
känner förtroende till att verksamheterna levererar goda resultat avseende ekonomiskt 
utfall och kvalitet. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgsförvaltningen 2019-02-11. 
Förslag till årsredovisning 2018. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Pål Näslund föredrar ärendet. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunstyrelseförvaltningen (för kännedom) 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2019-02-27   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 15        Dnr VON.2019.12               
 
 
Patientsäkerhetsberättelse 2018  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Fastställa ”Patientsäkerhetsberättelse 2018” och mål för patientsäkerhetsarbetet 
2019 enligt ”Patientsäkerhetsberättelse 2018” inom följande område:  
 Trygg och säker planering vid utskrivning från slutenvård. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren skriva en patientsäker-
hetsberättelse. Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt för alla 
redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten.  

Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att  
bedöma hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra 
kvaliteten har bedrivits i verksamhetens olika delar, och att informationsbehovet  
hos externa intressenter tillgodoses. SOSFS 2011:9 7 kap. 3 §. Patientsäkerhets-
berättelsen bör utformas så att den kan ingå i vårdgivarens ledningssystem för 
patientsäkerhet. Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig senast den 1 mars  
varje år.  
 
Det här har vi uppnått: 

 Vård och omsorgsnämndens mål om att antal dagar från utskrivningsklar till 
hemgång efter sjukhusvistelse i genomsnitt inte ska överstiga 3 är uppnått. 

 Under året har digital signering införts på Björntorp och i bostäder med särskild 
service. Detta har medfört en minskning av antalet avvikelser gällande utebliven 
läkemedelsdos och en bättre kontroll av vad som blir utfört/inte utfört, av vem 
och när. 

 Antalet personer som har vårdats i palliativ vård i livets slut har varit högt: 79 
personer (2017: 58 personer). Kvaliteten har varit hög. All personal inom 
äldreomsorgen ska genomföra webb-utbildningen Palliation ABC samt delta  
på utbildningsträffar. Tre arbetsgrupper fick denna utbildning 2018. 

 Äldreomsorgen har haft ett ökat fokus på teamträffar. I det förebyggande arbetet 
har 293 riskbedömningar utförts. 

 Hjälpmedelsombud har återinförts. 

 Kommunrehab har utbildat omvårdnadspersonal i rehabiliterande 
förhållningssätt.  

 För att öka samverkan mellan yrkesgrupper har sjuksköterskorna regelbundet 
deltagit på arbetsplatsträffar/ verksamhetsmöten. 

 En hög andel av omvårdnadspersonalen har genomfört webb-utbildningen 
Demens ABC. 

 Björntorp och Sjötången har fått wifi. 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden  2019-02-27  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

Von § 15        Dnr VON.2019.12               
 

 

Det här är vi bra på: 

 Trygg hemgång och effektiv samverkan vid in- och utskrivning i slutenvård i 
Sörmland 

 Demensvård 

 Förebyggande arbetssätt mot undernäring, fall, trycksår och ohälsa i munnen 

 Palliativ vård i livets slut 

 Digital signering 

 

Det här kan vi förbättra: 

 Systematiska uppföljningar 

 Kompetens om hjälpmedelsanvändning 

 IT kompetens 

 Teamträffar 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgsförvaltningen 2019-02-14. 
Patientsäkerhetsberättelse 2018. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Ingela Mindemark föredrar ärendet. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschefer (för åtgärd) 
MAS (för åtgärd) 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2019-02-27   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von §16        Dnr VON.2019.8               
 
 
Riktlinjer GDPR  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Riktlinjerna för tillämpning av dataskyddsförordningen godkänns. 
 
 
Sammanfattning 
 
Flens kommun, Gnestas kommun, Katrineholms kommun, Strängnäs kommun, 
Oxelösunds kommun och Vingåkers kommun samarbetar kring dataskydds-
förordningen. Kommunerna har genom samarbetet tillsammans tagit fram riktlinjer 
för tillämpning av dataskyddsförordningen. 
  
Det är kommunstyrelsen och övriga nämnder som är personuppgiftsansvariga för 
behandlingar av personuppgifter inom kommunen. Syftet med riktlinjerna är att 
underlätta tillämpningen av dataskyddsförordningen. Riktlinjerna riktar sig till alla 
medarbetare som tillämpar dataskyddsförordningen i sitt dagliga arbete. I riktlinjerna 
lämnas exempel på viss dokumentation som bör upprättas och här återfinns också 
närmare information om de legala kraven. Riktlinjerna är ett levande dokument som 
ska uppdateras löpande vid nya rekommendationer, förändrat regelverk och ny 
praxis. 
 
Riktlinjerna gäller för personuppgiftsansvariges anställda, förtroendevalda och 
konsulter uppdragstagare, på alla marknader och vid var tid. 
  
Personuppgiftsansvariges ledning ska se till att riktlinjerna följs, vilket bland annat 
innefattar utbildning för anställda och förtroendevalda. Informationen till de anställda 
ska även innefatta information om att överträdelse av riktlinjerna kan komma att 
medföra t ex arbetsrättsliga konsekvenser. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Social- och omsorgsförvaltningen och 
Äldreomsorgsförvaltningen 2019-02-06. 
Riktlinjer för tillämpning av Dataskyddsförordningen inklusive bilaga 1-8. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Dataskyddsombud (för kännedom) 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2019-02-27   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von §17        Dnr VON.2018.34               
 
 
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL  
och LSS  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige. 
 
Rapporten godkänns. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunerna har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg, kommunens 
revisorer och kommunfullmäktige rapportera in gynnande beslut som inte verkställts 
inom tre månader från beslutsdatum. Motsvarande rapporteringsskyldighet gäller 
även beslut som inte verkställts på nytt inom tre månader efter det att verkställig-
heten avbrutits. Rapportering ska ske en gång per kvartal. 

Inspektionen för vård och omsorg har möjlighet att hos förvaltningsrätten ansöka om 
att en kommun, som inte verkställt ett gynnande beslut, ska åläggas en särskild 
avgift, så kallad sanktionsavgift. 

När ett ärende som tidigare rapporterats som ej verkställt senare verkställs, ska 
nämnden anmäla detta till Inspektionen för vård och omsorg och revisorerna. 

Oxelösunds kommun rapporterar per 31 december 2018: 

 
SoL: 

Äldreomsorg 5 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader 
  från beslutsdatum. 

IFO   0 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader  
   från beslutsdatum. 

Funktionsstöd 0 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader  
  från beslutsdatum. 

LSS: 4 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader  
 från beslutsdatum. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgsförvaltningen 2019-02-06. 
Sammanställning ej verkställda gynnande beslut enligt LSS kvartal 4 2018. 
Sammanställning ej verkställda gynnande beslut enligt SoL kvartal 4 2018. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunfullmäktige (för åtgärd) 
Revisorerna (för kännedom)
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2019-02-27   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von §18        Dnr VON.2019.13               
 
 
Redovisning Säg vad du tycker 2018  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Godkänna redovisning av Säg vad du tycker 2018. 
 
 
Sammanfattning 
 
Inom Oxelösunds kommuns samtliga verksamheter används systemet Säg vad du  
tycker för hantering av synpunkter från kommunens invånare och övriga intressenter.  
Det är viktigt att kommunen har fungerande och välkända externa och interna rutiner  
för hur invånare och andra kan lämna synpunkter. Alla synpunkter som inkommer ska 
följas upp. Den som lämnat synpunkt ska få besked om vad som händer i ärendet inom 
tre veckor. Inkomna synpunkter ska årligen sammanställas och redovisas i berörd 
nämnd samt till kommunstyrelsen.  

Av uppföljningen framgår att 23 synpunkter har lämnats på kommunens verksamhet 
gällande vård- och omsorg under 2018. 

11 av synpunkterna har bevarats/hanterats. 12 har varit anonyma synpunktslämnare.  

Totalt har kommunen fått in 132 synpunkter 2018. 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgsförvaltningen 2019-02.18. 
Sammanställning av Säg vad du tycker 2018. 
 
 
______ 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2019-02-27   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von §19        Dnr VON.2018.59               
 
 
Ändring av sammanträdesdag  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Nämnden sammanträde 28 maj flyttas till 3 juni 13.15. 
 
 
______ 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll Blad 16 (17)
  
Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2019-02-27   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von §20        Dnr VON.2019.2               
 
 
Delgivningar  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
 
Delges: 
 
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 
2018-12-14 
Protokoll 
 
Revisorerna 
2019-01-30 
Uppföljning av granskning 2016 - Hot och rättssäkerhet i myndighetsutövning 
 
 
______ 
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Vård- och omsorgsnämnden    

 
2019-02-27   
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Von §21        Dnr VON.2019.3               
 
 
Redovisning av delegationsbeslut  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Redovisning av delegationsbesluten godkänns. 
 
 
Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt i vissa frågor till  
utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av Vård- och omsorgsnämnden  
antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till Vård- och om- 
sorgsnämnden.  
 
Redovisningen innebär inte att Vård- och omsorgsnämnden får ompröva eller 
fastställa delegationsbesluten. Däremot står det Vård- och omsorgsnämnden  
fritt att återkalla en lämnad delegation. 
 
Vård- och omsorgsnämnden föreläggs utövad delegationsrätt från 
 
Biståndshandläggare/ dec-jan Särskilt boende, hemtjänst, matdistr, larm, 
enhetschef  daglig verksamhet, korttidsvistelse 
  
Avgiftshandläggare/ dec-jan Avgiftsbeslut, färdtjänst, riksfärdtjänst,  
färdtjänsthandläggare   
 
LSS-handläggare dec-jan Personlig assistans, daglig verksamhet,  
  korttidsvistelse, ledsagarservice, 
  kontaktpers 
 
Von au 2018-12-19 Protokollsutdrag beslut 
 2018-12-19 Von au § 220-granskning delegationsbeslut 
 2019-01-29 Protokollsutdrag beslut 
 2019-01-29 Von au § 23-granskning delegationsbeslut 
 2019-02-14 Protokollsutdrag beslut 
 
 
______ 
 
 
 


