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SON/2020/0073/001-6

Placering av äldre- och funktionshinderombud
Socialnämndens arbetsutskott beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar, i enlighet med förvaltningens
förslag, att funktionen äldre- och funktionshinderombud organisatoriskt ska tillhöra avdelningen
Äldreomsorg vid socialförvaltningen.

Protokollsanteckningar

Roland Junerud (S) deltar inte beslut.

Ärendet

Socialnämnden beslutade vid möte 2020-03-31 (§42/20) att funktionerna aktivitetskoordinator, lots
och äldre- och funktionshinderombud skulle slås samman till en funktion. Socialnämnden gav även
förvaltningen i uppdrag att återkomma med detaljerat förslag på placering av funktionen.

Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden beslutar, i enlighet med förvaltningens förslag, att funktionen äldre- och
funktionshinderombud organisatoriskt ska tillhöra avdelningen Äldreomsorg vid socialförvaltningen.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämnden beslutar, i enlighet med förvaltningens förslag, att funktionen äldre- och
funktionshinderombud organisatoriskt ska tillhöra avdelningen Äldreomsorg vid socialförvaltningen.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, SON/2020/0073/001-5
Beslut SON § 42/20 – Sammanslagning av funktionerna lots, aktivitetskoordinator och äldre- och
funktionshinderombud

Skickas till

Akten
Äldreomsorgen
Kontaktcenter

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Arbetsutskottet 2019-2022
Sammanträdesdatum
2020-06-02

§ 55/20

Sida 5(12)

SON/2020/0086/001-2

Rättelse av prislista och beställarplan 2020
Socialnämndens arbetsutskotts beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att anta den rättade prislistan för
äldreomsorgen och funktionshinderområdet för år 2020. Priserna gäller från 1 april 2020.

Ärendet

Socialnämnden ska varje år fatta beslut om interna priser för socialförvaltningens verksamheter.
Priserna har räknats upp utifrån förutsättningarna i Mål och Budget 2020, detta följer även
uppräkningen av kommunbidragets fördelning till nämnderna.
I samband med att nämnden i maj 2020 antog de föreslagna priserna uppmärksammades det inte
att ett skrivfel gjorts. I prislistan för Daglig verksamhet framgick det att Nivå 3 del/heltid hade en
ersättning på 4415 kr istället för den rätta ersättningen på 415 kr.

Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att anta den rättade prislistan för äldreomsorgen och
funktionshinderområdet för år 2020. Priserna gäller från 1 april 2020.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, SON/2020/0086/001-1
Prislista 2020 ver0.3

Skickas till

Akt
Kommunfullmäktige
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SON/2020/0045/001-15

Upphandling av driftentreprenad, vård- och omsorgsplatser
Socialnämndens arbetsutskotts beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att:
1. Upphandla ca 50-60 vård- och omsorgsplatser genom en driftentreprenad i Nynäshamns
tätort.
2. Utöver fastslagen budgetram, bevilja förvaltningen att direktupphandla konsultstöd för
framtagande av förfrågningsunderlag.
3. Under förutsättning att socialnämnden beslutar enligt att-sats 1-2, hemställa hos
kommunstyrelsen att godkänna att socialnämnden genomför en driftentreprenad av 50-60
vård- och omsorgsplatser.

Reservationer och särskilda yttranden

Roland Junerud (S) reserverar sig mot beslutet.

Ärendet

Socialnämnden gav socialförvaltningen ett uppdrag att analysera behovet av vård- och
omsorgsplatser och presentera vilka alternativ som står till buds för att möta behovet, SON §
100/2019.
I promemorian fanns en nuläges- och behovsanalys samt en presentation av vilka alternativ som
kommunen hade att välja mellan. I korthet bedömdes kommunen ha ett ökat behov till följd av
befolkningsutvecklingen som innebär att ett nytt vård- och omsorgsboende skulle kunna fyllas år
2024-2025. Vilken strategi kommunen väljer är utfallet av ett antal avvägningar och i underlaget
presenterades olika resonemang. Förvaltningen överlämnade promemorian till nämnden som
tackade för rapporten, SON § 119/2019.
Socialnämndens arbetsutskott beslutade, SON-AU § 8/2020, om att remittera ett förslag till de
politiska partierna. Förslaget var att upphandla 54 platser i extern regi i Nynäshamns tätort. Fem
remissvar inkom. Socialnämnden har därefter beslutat, SON § 39/2020 om att:
1. Uppdra till förvaltningen att bereda ett underlag inför beslut i socialnämnden om att
upphandla vård- och omsorgsplatser enligt ordförandeförslaget.
2. Underlaget från Socialdemokraterna lämnas som ett medskick till förvaltningen för att
underlätta i förvaltningens utredning om att upphandla vård- och omsorgsplatser.
Förslaget innebär att kommunen upphandlar 50-60 vård- och omsorgsplatser från och med en viss
tidpunkt. Att inte redan nu fastställa det exakta antalet platser beror på att det av
upphandlingstekniska skäl kan finnas anledning till viss flexibilitet i den delen; detsamma gäller
tidpunkten för när kontraktet ska börja gälla. Tidpunkten för färdigställande bör dock vara år 20242025.
Kommunen förbinder sig att betala för platserna under en viss tid med en option på en förlängning
av tiden. Detta innebär att kommunen varken äger, hyr eller bygger byggnaden. Kommunen
kommer inte heller att driva omsorgen.
När kommunen annonserar om att upphandla platserna kommer vårdoperatörer att inleda
samarbeten med fastighetsägare i kommunen och lämna anbud. Bedömningen är att flera
operatörer och fastighetsägare kan komma ifråga, varför det finns anledning att tro att kommunen
kan uppnå en god konkurrens och därmed en bra affär. I slutändan kommer det dock endast att
finnas en operatör som vinner.
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Genom att kommunen upphandlar enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) behåller kommunen
kontrollen över den totala kapaciteten i kommunen, till skillnad från exempelvis Lagen om valfrihet
(LOV), som i vissa fall kan leda till överetablering.
Kommunen ställer inga särkrav i syfte att gynna en god konkurrens. Boendet ska dock ligga inom
Nynäshamns tätort och med lämpligt avstånd till kollektivtrafik och service. Exakt vilka krav som
kommer att ställas kommer ske inom ramen för framtagandet av förfrågningsunderlaget. Det
kommer självklart att finnas krav på tjänsten, dess innehåll och utförande. Exempel på områden där
kvalitetskrav kan komma att ställas är värdegrundsarbete, ledning och stöd, lokaler/utemiljö,
kost/måltider, aktiviteter m.m. Det är viktigt att kravställning sker på ett sådant som säkerställer
kvalitét men inte på ett onödigt sätt innebär fördyringar med litet mervärde. Exempel på detta är
detaljerade krav på antal våningsplan.
Socialförvaltningen önskar anlita en extern konsult för stöd i upprättandet av förfrågningsunderlaget
eftersom dess utformning kommer spela en avgörande roll för vilka anbud och sedermera omsorg
kommer får. Förvaltningen bedömer att ärendet är av stor betydelse och att kompetensen inom
förvaltningen inte är tillräcklig i det här avseendet. Förvaltningen önskar göra detta utöver
fastslagen budgetram då det saknas finansiering för detta.
Förvaltningen betonar vikten av att förfrågningsunderlaget och dess utformning utarbetas med stöd
av en person med erfarenhet av detta. Ett illa utformat förfrågningsunderlag, med exempelvis
ogenomtänkta kvalitetskrav, kan komma att kosta kommunen avsevärda summor under flera år
framöver. Förvaltningen bedömer inte att den här kompetensen finns inom organisationen och
önskar överskrida tilldelad budgetram för att direktupphandla stöd för detta. Givetvis kommer även
Upphandling Södertörn att vara en viktig part i utformandet av underlaget.
Förvaltningen bedömer vidare att det inte är nödvändigt att fastställa det exakta antalet platser eller
tidpunkten i det här skedet utan det viktiga är inriktningen: 50-60 vård- och omsorgsplatser år
2024-2025. Även frågan om hur länge avtalet med operatören bör inte fastställas här utan bör ske i
dialog med konsulten. Det finns viktiga affärsmässiga avvägningar att göra i den delen.

Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att:

1. Upphandla ca 50-60 vård- och omsorgsplatser genom en driftentreprenad i Nynäshamns
tätort.
2. Utöver fastslagen budgetram, bevilja förvaltningen att direktupphandla konsultstöd för
framtagande av förfrågningsunderlag.
3. Under förutsättning att socialnämnden beslutar enligt att-sats 1-2, hemställa hos
kommunstyrelsen att godkänna att socialnämnden genomför en driftentreprenad av 50-60
vård- och omsorgsplatser.

Yrkanden

Roland Junerud (S) yrkar avslag till beslutet med hänvisning till en inkommen motion från
Socialdemokraterna, se Bilaga A.

Proposition

Ordförande ställer bifall till förvaltningens förslag till beslut mot avslag och finner att
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att bifalla förvaltningen förslag att föreslå att Socialnämnden
beslutar att:
1. Upphandla ca 50-60 vård- och omsorgsplatser genom en driftentreprenad i Nynäshamns
tätort.
2. Utöver fastslagen budgetram, bevilja förvaltningen att direktupphandla konsultstöd för
framtagande av förfrågningsunderlag.

Justerarsignaturer
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3. Under förutsättning att socialnämnden beslutar enligt att-sats 1-2, hemställa hos
kommunstyrelsen att godkänna att socialnämnden genomför en driftentreprenad av 50-60
vård- och omsorgsplatser.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, SON/2020/0045/001-14
Prognos avseende vård- och omsorgsplatser i Nynäshamns kommun, 2020-05-19
Beslut SON § 100/2019 – Angående vård och omsorgsplatser
Beslut SON § 39/20 - Nytt vård och omsorgsboende
Socialdemokraternas förslag kring framtida äldreomsorg 20200322

Skickas till

Akten
Kommunstyrelsen
Upphandling Södertörn
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Bilaga A

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Motion
2020-04-09

Framtidens äldreomsorg i Nynäshamns kommun.
Vision
Alla ska ha rätt till ett hälsosamt åldrande i linje med det som beskrivs i det Äldrepolitiska
programmet antaget av Nynäshamns kommunfullmäktige 2017-04-19.
Personal
Personalen är den viktigaste resursen för att skapa kvalité i äldreomsorgen. Detta oavsett
om omsorgerna bedrivs utifrån egen regi eller privata företag. Socialdemokraterna vill leda
verksamheten med fokus på tjänstedesign utifrån ett brukarperspektiv, där de som är
närmast brukaren utvecklar verksamheten. Det ska råda en balans mellan byråkratiska
principer (reglering, formalisering) – marknadsmekanismer (incitament, konkurrens) och tillit
(samarbete, praktikgemenskap).

Olika former av äldreboenden
I ”Äldrepolitiska programmet” har vi beskrivit tre former av tjänster som kan inrymmas i ett
hus för äldre, Seniorboende, Trygghetsboende och Vård och omsorgsboende. De tre
formerna har olika omfattning av omvårdnadsgrad. Nu har det efter kommunfullmäktiges
beslut om Äldrepolitiska programmet tillkommit ytterligare en boendeform ”biståndsbedömt
trygghetsboende”. Det förefaller som det biståndsbedömda trygghetsboendet kan ha
förmånliga ekonomiska förutsättningar som behöver utredas närmare. I beställningen av
tjänst ska det framgå hur huset ska vara utformat för att tjänsten ska fungera.
Socialdemokraterna vill att ett reglemente tas fram kring hur tjänsterna ska utformas och
vad i detta som kommunen ska ansvara för. Det vill säga när en entreprenör vill bygga ett
trygghetsboende ska det redan från början vara klart vad kommunen tar ansvar och betalar
för/utför. De olika boendeformerna avlastar varandra inför kommande beslut bör vi som
kommun veta vilket utbud av boenden vi vill ha i vår kommun. Socialdemokraterna vill gärna
se att trygghetsboenden placeras nära ett vård- och omsorgsboende för att de på ett
naturligt vis kan samarbeta för bästa trivsel och resursutnyttjande.
Omsorgslösningar
En omsorgslösning som omfattar ett hälsosamt åldrande har olika omfattning och utförande.
Att undvika upplevd ensamhet är den första nivån till ett hälsosamt åldrande. I forskningen
visas ett starkt samband mellan upplevd ensamhet och utvecklande av sjukdom. I de olika
boendeformerna uppräknade ovan finns det olika utbud att utrusta dem med där

utgångspunkten för valen av dessa bör utgå från den äldres livssituation. Detta innebär att
det friska åldrandet ligger i centrum för utbudet i de tre boendeformerna.
Förebygga psykisk ohälsa och motverka ensamhet
Social gemenskap och stöd, fysisk aktivitet, goda matvanor och meningsfullhet i vardagen är
faktorer som främjar livskvaliteten bland äldre och förebygger fysisk och psykisk ohälsa.
Fysisk träning kan också göra så att äldre personer med depression mår bättre.
Många av riskfaktorerna för depression och ångest är påverkbara; det går att åtgärda
kroppsliga besvär, social isolering och ohälsosamma levnadsvanor. Exempelvis kan utbildning
i och användning av digital teknik vara ett sätt att främja social delaktighet bland äldre.
Framtidens äldreomsorg i vår kommun ska även ha ett främjande perspektiv. Samarbetet
med frivilligorganisationer och pensionärsorganisationerna ska vidareutvecklas.
Teknik
I framtidens äldreomsorg kommer tekniken att spela en stor roll för att upplevelsen av att bli
äldre ska vara positiv. Teknik kan användas för att regelbundet övervaka den äldres hälsa,
vara hjälpmedel för att ersätta funktioner som försvunnit och ge en upplevelse av att leva i
ett sammanhang även om man har anhöriga på distans. Bra tekniska förutsättningar i de
olika boendeformerna befrämjar det friska åldrandet.
Anhöriga
Anhöriga har en central funktion i ett hälsosamt åldrande. Det finns många studier som visar
på nätverkets betydelse för att undvika sjukdom och ensamhet. I de lösningar vi presenterar
i denna skrivning vill vi se att varje insats har ett stöd för anhörigas stöd och insatser för den
äldre.
Samarbete med Regionens sjukvård och kollektivtrafik
En sammanhållen vård för den äldre är en viktig trygghetsfaktor för ett hälsosamt åldrande.
Regionen bör vara mer närvarande i den äldres närområde. Vi behöver se till att i den
äldreomsorg vi tillsammans skapar har möjligheter till hälso- och sjukvård i fastigheten eller i
dess närhet. Socialdemokraterna vill att sjukvården kommer till den äldre istället för att den
äldre ska tillbringa långa tider på akutmottagningarna. En annan viktig förutsättning för ett
bra åldrande är att tillgången till kollektiva transportmedel finns där det är adekvat.
Finansieringsformer för VÅBO
Det finns olika former för finansiering av nya äldreboenden/vård- och omsorgsboendeplatser.
Socialdemokraterna har en stark tro på att kooperativa former för äldreboenden har många
fördelar där det skulle kunna vara möjligt. Att finansiera en tjänst i ett trygghetsboende är
bättre än att bygga fler vård och omsorgsboenden. Att kommunen äger fastigheten för ett
vård- och omsorgsboende är bra då kommunen då har kontroll över kostnaderna för
fastigheten. Om extern fastighetsägare ställer fastigheter till förfogande bör kommunen ha
option på att köpa fastigheten i de fall hyreskostnaderna behöver justeras i ett längre
perspektiv. Om kommunen avser att hyra i ett nybyggt hus är det viktigt att respektera

hyresundantaget som återfinns i 3 kap. LOU. I detta sammanhang är det främst ett
undantag som aktualiseras; hyresundantaget enligt 3 kap. 19 § LOU. I annat fall kan tiden
för uppförande av ny byggnad avsevärt försenas. Vi vill att man ser finansieringen av
äldreomsorgen i ett helhetsperspektiv som visar på alla insatser för ett hälsosamt åldrande.

Vid uppförande av nya Vård- och omsorgsboendeplatser
Vi anser att man vid kommande beslut om nya vård- och omsorgsplatser måste ta hänsyn till
hela finansieringen och inte bara kostnaden för ett kommande vård och omsorgsboende. Vi
efterfrågar en kalkyl utifrån olika kommande scenarier. Följande bör beaktas och utredas:
- Kommunens subventioneringsgrad (estimerade kostnader) i förhållande till kostnaden för
den enskilde att bo på vård och omsorgsboendet.
- Individens förmåga att betala för tjänsten: egen betalningsförmåga, maxtaxa,
bostadstillägg och garantibelopp
- Kommunens behov av vård och omsorgsboendeplatser i förhållande till möjliga
trygghetsboendeplatser i ett 10 års perspektiv.
- I ett reglemente för kostnadstäckning och avtal av kommunens ytor i ett trygghetsboende i
förhållande till antalet anvisningsbara platser i ett trygghetsboende. Det vill säga beskriva
när ett trygghetsboende är mer effektivt finansiellt och omvårdnadsmässigt riktigt än ett
vård- och omsorgsboende.
Överväganden
I hela vårt resonemang gällande tillskapande av nya vård- och omsorgsboenden/platser vill
vi poängtera vikten av kostnadskontroll i ett längre perspektiv. När vi bygger i egen regi
finns möjlighet till avskrivning i ett längre perspektiv än vid marknadsmässiga hyreskontrakt.
Vi vill också att man väger in möjligheten att på ett systematiskt sätt se till att
trygghetsboenden blir byggda i kommunen med det föreslagna reglementet som
förhandlingsunderlag. Redan i det Äldrepolitiska programmet togs uppfattningen upp att
framtidens äldre förmodligen vill bo lite större än vad som är möjligt på VÅBO. Därför anser
vi att byggandet av trygghetsbostäder är avgörande för dimensioneringen av vård- och
omsorgsboendeplatser.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta:
- Att Socialnämnden får i uppdrag att utveckla möjligheterna för äldre och kommunens
medarbetare att få utbildning i användning av digital teknik som ett sätt att främja social
delaktighet för äldre.
- Nya initiativ ska tas för att förebygga och motverka äldres psykiska ohälsa. Däribland ska
ett vidareutvecklat samarbete med frivilligorganisationerna ske.

- Att i nära samarbete med Regionens sjukvård säkerställs att den äldreomsorg vi
tillsammans skapar har möjligheter till hälso- och sjukvård i fastigheten eller i dess närhet. I
linje med utvecklingen av möjlighet till sjukvård i hemmet.

Vi föreslår vidare att kommunfullmäktige beslutar att:
Socialnämnden i samverkan med Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att
utreda förutsättningarna för:
1. Att i första hand bygga VÅBO i egen regi för att få en investering som ökar i värde
samt kontroll över hyrorna på lång sikt.
2. Att i andra hand utreda möjligheten för kommunens bostadsbolag att bygga ett
äldreboende för att ha en investering som ökar i värde samt kontroll över hyrorna på
lång sikt. Vårt antagande:
i. Kommunen får en lägre kostnad vid byggnation i egen regi.
ii. Kommunen har rådighet över fastigheten och lokalerna vid byggnation
i egen regi. Det innebär större möjligheter för anpassning vid en
eventuell förändring av lokalbehovet.
iii. Tid för markförvärv är obefintligt vid byggnation i egen regi,
kommunen äger redan fastigheten.
3. Att i tredje hand upphandla en vård- och omsorgsboendefastighet med option på
återköp inom 5 år från färdigställandet.
4. Att förutom ovanstående utreda möjligheten till ett vård- och omsorgsboende
alternativt trygghetsboende i kooperativ form.

Vi föreslår vidare kommunfullmäktige besluta att ge Socialnämnden, tillsammans
med aktuella nämnder, i uppdrag:
- Att ta fram ett kommunalt åtagande som kan fungera som förhandlingsunderlag när
externa byggföretag uppvaktar kommunen för att bygga trygghetsboende och äldreboende.
- Att i alla ovanstående alternativ upphandla omvårdnaden separat för att bäst avgöra om
den ska ske i egen regi eller extern regi.
- Att fastställa en beslutsprocess för att säkerställa att socialnämnden/socialförvaltningen i
alla upphandlingsalternativ försöker säkerställa att någon form av trygghetsboende byggs i
nära anslutning till vård och omsorgsboendet.

Nynäshamn 2020-04-09

Roland Junerud (s)

Liselott Vahermägi (s)

Ola Hägg (s)
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SON/2020/0008/000-2

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL och
9 § LSS första kvartalet 2020
Socialnämndens arbetsutskotts beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens
rapport till kommunfullmäktige

Ärende

Förvaltningen överlämnar en statistikrapport över alla gynnande beslut om bistånd enligt SoL 4 kap
1 § som inte har verkställts inom tre månader från datumet för gynnande beslut till ansvarig
tillsynsmyndighet, samt bistånd som har avbrutits och inte verkställts på nytt inom 3 månader.
Det kan finnas olika anledningar till att ett beslut inte verkställs. Svårigheter att hitta lämpliga
kontaktpersoner eller kontaktfamiljer kan vara några exempel på orsaker. Den enskilde själv kan
också välja att tacka nej till verkställighet av beslut för att avvakta ett nytt erbjudande om till
exempel ledig plats i annan boendeform än den erbjudna. Skälen till varför besluten inte är
verkställda ska inte uppges i denna rapport, men meddelas Inspektionen för vård och omsorg.
Rapportering för första kvartalet 2020
Socialförvaltningen har fem (5) ej verkställda beslut enligt SoL att rapportera för första kvartalet
2020.
Förvaltningen har elva (11) ej verkställda beslut enligt LSS att rapportera för första kvartalet 2020.
Statistikrapport över uppgifterna (se bilaga) ska godkännas av nämnden och expedieras till
kommunfullmäktige.

Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens rapport till kommunfullmäktige

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, SON/2020/0008/000-1
Bilaga – rapportering av ej verkställda beslut första kvartalet 2020

Skickas till

Akten
Kommunfullmäktige

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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SON/2019/0242/001-14

Ändring av dagar för gemensamt arbetsutskott med BUN
Socialnämndens arbetsutskotts beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att ändra dagarna för gemensamt
AU och gemensam temadag med barn- och utbildningsförvaltningen enligt förvaltningens förslag.

Ärendet

Barn- och utbildningsnämnden och socialnämndens gemensamma arbetsutskott hade sitt första
sammanträde 6 maj 2020. På mötet beslutade arbetsutskotten att de ska sammanträda var tredje
månad samt att ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med ordförandena ta fram nya förslag
på sammanträdesdagar samt ett nytt förslag på temadag för båda nämnderna.
Förslagen har tagits fram i samråd med Barn- och utbildningsförvaltningen, ordförande i
Socialnämnden samt ordförande i Barn- och utbildningsnämnden.
Förvaltningens förslag på sammanträdesdagar för återstående delen av 2020 är:
- 9 september kl. 13:00-14:30
Gemensamt arbetsutskott
- 27 oktober kl. 13:30-17:00
Gemensam temadag
- 1 december kl. 13:00- 14:30
Gemensamt arbetsutskott

Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att ändra dagarna för gemensamt AU och gemensam temadag med barnoch utbildningsförvaltningen enligt förvaltningens förslag.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att ändra dagarna för gemensamt AU och gemensam temadag med barnoch utbildningsförvaltningen enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, SON/2019/0242/001-13

Skickas till

Akten
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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59/20 Informationsärenden
Det fanns inga informationsärenden.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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60/20 Övriga frågor
Det fanns inga övriga frågor.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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