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§ 42
Val av justerare samt tid och plats för justering
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att utse Maj Adolfsson (KD) till justerare och Lars A. Ohlsson (V) till ersättare,
att justeringen äger rum på vård- och omsorgsförvaltningen den 23 april 2014
klockan 09.00.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 43
Fastställande av dagordning
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att flytta ärende 14. Sekretess - Upphandling enligt LOU avseende drift av
boende med särskild service enligt 9 § 9 LSS, Kulgränden 15a och
Hillebardsgränd 1f till efter ärende 3 Förvaltningen informerar,
att flytta ärende 8. Yttrande - Betänkandet Framtidens Valfrihetssystem - inom
socialtjänsten till efter ovanstående ärende, samt
att i övrigt fastställa den föreslagna dagordningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 44
Förvaltningen informerar
Övertid inom vård- och omsorgsförvaltningen
Förvaltningen informerar om skrivelse från Vision avseende övertid inom vårdoch omsorgsförvaltningen och redogör för det svar man har skrivit till Vision.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 47
Svar på revisionsrapport - Granskning av den faktiska
kvaliteten inom äldreomsorgen
Dnr VOO 2014/0038
Sammanfattning
På uppdrag av kommunrevisorerna i Lunds kommun har PwC granskat
kvaliteten inom äldreomsorgen. Denna granskning har fokuserat på särskilt
boende. Den övergripande revisionsfrågan var om vård- och omsorgsnämnden
säkerställer att brukare erhåller en god kvalitet i den äldreomsorg som beviljas?
Kommunrevisionen har översänt synpunkter på revisionsrapporten från PwC till
Vård- och omsorgsnämnden. Kommunrevisionen önskar svar på synpunkterna
senast den 30 april 2014.
Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-03-18
Skrivelse från Kommunrevisionen 2014-01-15
Revisionsrapport PwC December 2013
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att anta tjänsteskrivelse 2014-03-18 som nämndens svar på kommunrevisionens
synpunkter.

Beslut expedieras till:
Kommunrevisionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 48
Gåva till Mårtenslunds äldreboende våning 2
Dnr VOO 2014/0125
Sammanfattning
Mårtenslund äldreboende våning 2 har underrättats att en gåva gällande sex (6)
tavlor har lämnats.
Beslutsunderlag
Kopia på skrivelse 2014-03-04, bevittnad 2014-03-10
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-03-25
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att tacksamt mottaga gåvan gällande sex (6) tavlor.
att i det fall Mårtenslund skulle upphöra i nuvarande driftsform övergår tavlorna
till annat boende drivet av Lunds kommun.

Beslut expedieras till:
Mårtenslund Äldreboende våning 2
Ekonomigruppen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 49
Delårsrapport per den 31 mars 2014
Dnr VOO 2014/0023
Sammanfattning
Delårsrapporten per den 31 mars med prognos för 2014 redovisas enligt
kommunkontorets anvisningar för nämnder och förvaltningar.
Resultatet för året prognostiseras till plus 0,6 mnkr enligt enheternas
bedömningar, varav SoL - verksamheten är minus 0,8 mnkr, LSS - verksamheten
plus 1,3 mnkr och gemensamt vård- och omsorg är plus 0,1 mnkr.
Investeringsramen uppgår till 7,4 mnkr och bedömning är att samtliga medel
kommer att disponeras.
Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-04-14 med bilaga
Delårsrapport per 2014-03-31
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna delårsrapporten per den 31 mars 2014, samt
att överlämna delårsrapporten till kommunstyrelsen.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 50
Ekonomi-och verksamhetsplan 2015 - 2017, med budget
2015
Dnr VOO 2014/0074
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har fastställt inriktning och ramar i sitt beslut om
”Planeringsförutsättningar för ekonomi- och verksamhetsplan 2015 – 2017 med
budget för 2015”. Nämnderna ska i skrivelsen redovisa verksamhetsmässiga och
ekonomiska utmaningar av föreslagna drift- och investeringsramar.
Vård- och omsorgsnämndens kostnadsstruktur består till 75-80% av
personalkostnader. Beslut om åtgärder för att nå de ekonomiska ramarna
kommer att påverka personalbemanningen i alla verksamheter och även andra
kostnader såsom hyror och övriga kostnader kommer om möjligt att omprövas.
Med dessa förutsättningar är det en utmaning för verksamheterna att leva upp till
kommunfullmäktiges och nämndens mål. Eftersom den ekonomiska ramen ger
begränsade förutsättningar kan verksamhetens möjligheter till att ha samma
omfattning och frekvens av aktiviteter påverkas. Det kan även påverka
möjligheterna till social gemenskap, valfrihet och flexibilitet för brukarna.
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med
demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden träder i kraft 31 mars 2015.
Ett arbete pågår inom Socialstyrelsen med att ta fram en författning som ska
omfatta alla typer av särskilt boende för äldre och gälla från samma datum. Detta
innebär kraftigt ökade kostnader för ökad personalbemanning. För 2015 begärs
en utökning av nettokostnadsramen med 63 560 tkr och från och med 2016 med
85 595 tkr.
Utbyggnadsmedel för LSS- verksamheten utökas för 2015 med 1 565 tkr, med
13 050 tkr 2016 och 28 470 tkr 2017 jämfört med den tidigare planeringen.
Förändringen i förhållande till den tidigare planen beror på ökat behov av
bostäder med särskild service.
Behovet av investeringsmedel ökar med 100 tkr för 2015, minskar med 350 tkr
för 2016 och ökar med 250 tkr för 2017.
Beslutsunderlag
Vård och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-04-02 med bilaga
Ekonomi- och verksamhetsplan 2015-2017 med budget 2015.
Kommunstyrelsens beslut 2014-02-05 § 24 och kommunkontorets
tjänsteskrivelse, 2014-01-27, Planeringsförutsättningar för ekonomi- och
verksamhetsplan 2015-17, med budget för 2015.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Yrkanden
Lars Johansson (M) med instämmande av Birgitta Darlin (FP), John Lager (C)
och Maj Adolfsson (KD) yrkar:
att då rättsläget är osäkert beträffande Socialstyrelsens beslut om föreskrifter och
allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i
särskilda boenden och Socialstyrelsens uppdrag att ta fram föreskrifter för alla
typer av särskilda boenden ej begära förändring av nettokostnadsramen för år
2015 av detta skäl. Om föreskrifterna träder i kraft att gälla från år 2016 är
helårseffekten 85 595 kr för ökat personalbehov,
att begära utökning av nettokostnadsramen år 2015 med 4 600 tkr utgörande
kostnaderna för nytt centralt avtal gällande ersättning för övertid, obekväm
arbetstid och jourtid,
att medel för utbyggnad av LSS – verksamheten ökas med 1 565 tkr för 2015,
med 13 050 tkr för 2016 och med 28 470 tkr för 2017,
att investeringsramen ökas med 100 tkr för 2015, minskas med 350 tkr för 2016
och ökas med 250 tkr för 2017,
att godkänna förslag till Ekonomi- och verksamhetsplan 2015-17, med budget
2015, samt
att överlämna framställningen till kommunstyrelsen.

Ann-Margreth Olsson (S) med instämmande av Lars A. Ohlsson (V) och
Christina Sjöström (MP) yrkar:
att begära en utökning av nettokostnadsramen med 63 560 tkr för 2015 och med
85 595 tkr avseende helårseffekt från 2016 för ökat personalbehov baserat på
Socialstyrelsens beslut om föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för
personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden och att
Socialstyrelsen har ett uppdrag om att ta fram föreskrifter som kommer att gälla
för alla typer av särskilda boenden,
att begära utökning av nettokostnadsramen år 2015 med 16 200 tkr för full
kompensation för kostnadsökningar,
att begära utökning av nettokostnadsramen år 2015 med 4 600 tkr utgörande
kostnaderna för nytt centralt avtal gällande ersättning för övertid, obekväm
arbetstid och jourtid,
att medel för utbyggnad av LSS – verksamheten ökas med 1 565 tkr för 2015,
med 13 050 tkr för 2016 och med 28 470 tkr för 2017,
Justerare
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att investeringsramen ökas med 100 tkr för 2015, minskas med 350 tkr för 2016
och ökas med 250 tkr för 2017,
att godkänna förslag till Ekonomi- och verksamhetsplan 2015-17, med budget
2015, samt
att överlämna framställningen till kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar i
enlighet med Lars Johanssons (M) med flera yrkande.
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att då rättsläget är osäkert beträffande Socialstyrelsens beslut om föreskrifter och
allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i
särskilda boenden och Socialstyrelsens uppdrag att ta fram föreskrifter för alla
typer av särskilda boenden ej begära förändring av nettokostnadsramen för år
2015 av detta skäl. Om föreskrifterna träder i kraft att gälla från år 2016 är
helårseffekten 85 595 kr för ökat personalbehov,
att begära utökning av nettokostnadsramen år 2015 med 4 600 tkr utgörande
kostnaderna för nytt centralt avtal gällande ersättning för övertid, obekväm
arbetstid och jourtid,
att medel för utbyggnad av LSS – verksamheten ökas med 1 565 tkr för 2015,
med 13 050 tkr för 2016 och med 28 470 tkr för 2017,
att investeringsramen ökas med 100 tkr för 2015, minskas med 350 tkr för 2016
och ökas med 250 tkr för 2017,
att godkänna förslag till Ekonomi- och verksamhetsplan 2015-17, med budget
2015, samt
att överlämna framställningen till kommunstyrelsen.
Reservationer
Ann-Margreth Olsson (S), Lars A. Ohlsson (V) samt Christina Sjöström (MP)
lämnar skriftlig reservation.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdet ajourneras klockan 18.45 - 19.20.
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Utdragsbestyrkande

11

Yrkande i ärende 7 Vård- och omsorgsnämnden i Lund 2014-04-15
Ekonomi- och verksamhetsplan 2015-2017, med budget 2015
Dnr VOO 2014/0074
Nu händer det igen! Den borgerliga majoriteten innebär kvalitetssänkningar och riskerar den
framtida personalrekryteringen. Vi motsätter oss den kvalitetssänkning det innebär att det endast
sker en uppräkning av för planperioden 2015-17 av den ekonomiska ramen för 2015 med 1,5 % i
stället för 2,5 som är den verkliga pris- och löneförändringen. S, V och Mp yrkade:
•

Att begära full kompensation för pris- och löneförändringar dvs. att vård- och
omsorgsnämnden tillförs ytterligare 16,2 mnkr
(Detta avslogs.)
•

Att begära full kompensation för fullföljande av centralt kollektivavtal fr.o.m. 201410-01 dvs. att vård- och omsorgsnämnden tillförs ytterligare 4,6 mnkr
(Detta var nämnden överens om.)
•

Bifall till nedanstående enligt förvaltningens förslag:

-

att begära en utökning av nettokostnadsramen med 63 560 tkr för 2015 och med 85 595
tkr avseende helårseffekt från 2016 för ökat personalbehov baserat på Socialstyrelsens
beslut om föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom
och bemanning i särskilda boenden och att Socialstyrelsen har ett uppdrag om att ta fram
föreskrifter som kommer att gälla för alla typer av särskilda boenden,
(avslogs av den borgerliga majoriteten då rättsläget anses vara oklart enligt den borgerliga
majoriteten)
-

att medel för utbyggnad av LSS – verksamheten ökas med 1 565 tkr för 2015, med 13 050
tkr för 2016 och med 28 470 tkr för 2017,

-

att investeringsramen ökas med 100 tkr för 2015, minskas med 350 tkr för 2016 och ökas
med 250 tkr för 2017,

-

att godkänna förslag till Ekonomi- och verksamhetsplan 2015-17, med budget 2015 samt

-

att överlämna framställningen till kommunstyrelsen.

När verksamheterna inte får full kompensation för sina beräknade kostnadsökningar betyder detta
i realiteten nerdragningar. Det är ett oärligt och fegt sätt att göra skära ner i verksamheterna.
Inom hemvården ytterligare innebär ytterligare besparingar en ökad arbetsbelastning och
svårighet att upprätthålla kvaliteten i tjänsterna. Det kan vidare beröra den enskildes möjlighet att
påverka hur och när insatserna ska ges samt minskad tid till stimulans i vardagen. Det kan också
ytterligare försämra möjligheten till en god personalkontinuitet förbrukaren. För träffpunkterna
kan det bli minskade öppettider att avveckla de mindre träffpunkterna och koncentrera
verksamheten till de större enheterna. För särskilda boenden blir effekterna samma som för
hemvården men därutöver kan möjligheten till utevistelse för brukarna komma att begränsas
ytterligare. Det blir dessutom paradoxalt att spara in personal på särskilda boende samtidigt som
socialstyrelsens nya riktlinjer ska genomföras med kraftiga personalförstärkningar. För att leva

upp till nämnda bemanningskrav kommer ö h t inga besparingar kunna göra inom särskilt boende.
Desto mer kommer därvid den borgerliga majoriteten behöver ta av och bespara inom hemvård
och träffpunktverksamheterna. Den borgerliga majoriteten väljer här att undvika att ta ställning
om konsekvenserna av att Riksdagen beslutat att bemanningen inom särskilt boende ska
förstärkas och att detta förväntas träda i kraft under 2015. De väljer att skjuta denna uppgift
framför sig och inte ta tag i att lösa uppgiften. Vi anser det angeläget att särskilt boende förstärks
inom det snaraste.
I ett läge när utbyggnaden av särskilt boende saktas ner och alltfler äldre och personer med
funktionsnedsättningar bor kvar hemma, krävs förbättringar av stöd, service och omvårdnad i det
egna hemmet och till anhöriga. Dessutom behövs insatser som förebygger att människor inte blir
isolerade och känner sig ensamma därhemma. Att i detta läge skära ner kraftigt i hemvården och
när det gäller träffpunkter, vilket den borgerliga budget i praktiken innebär, är att riskera både
brukares och deras anhörigas välbefinnande. I ett skede när hemvård och träffpunkter behövs som
aldrig förr, väljer borgarna att inte värna om och satsa på stöd, hjälpen och gemenskap för de
enskilda som bor kvar hemma, och deras anhöriga. Detta motsätter vi oss och kräver
kvalitetsförbättringar.
Inom LSS-verksamheten innebär nedskärningarna att minskningen av personal inom
boendeenheterna vilket exempelvis kan innebära att den individuella aktiviteten minskar från två
tillfällen/vecka till ett tillfälle/vecka och brukare. Detta innebär en klar kvalitetsförsämring och en
minskning av ambitionsnivån som vilket påverkar möjligheterna att tillgodose brukarnas
individuella behov av stöd och service. För daglig verksamhet innebär en personalminskning att
individuella aktiviteter inte kommer att kunna erbjudas i samma utsträckning som tidigare.
Vidare kommer effektivisering att prövas genom att erbjuda plats för fler brukare/enhet på de
enheter där det är möjligt.
Det den borgerliga majoriteten nu väljer att göra, riskerar den framtida personalrekryteringen,
nuvarande personals hälsa och arbetsmiljö vilket i sin tur skapar risker när det gäller
verksamhetens säkerhet och kvalitet. Vård och omsorg måste kunna erbjuda både attraktiva
arbetsplatser med god arbetsmiljö för kompetent personal också i framtiden. Förvaltningen
rapporterar stora rekryteringsproblem och försämringar när det gäller hälsa och ökad
sjukskrivning. Enligt Kommunal kan detta bero på att personalens arbetsbelastning ökat markant,
ökad stress, fler arbetsuppgifter och försämrade arbetstidsscheman. Vi vill avskaffa de s.k. delade
turerna som innebär att personal tvingas till ofrivilliga avbrott i arbetsschema med ”håltimmar”
mitt i arbetspass. Vi vill säkra och satsa på ökad kvalitet för brukarna, skapa en bättre arbetsmiljö
för personal och skapa bättre rekryteringsförutsättningar.

För Socialdemokratiska
gruppen

För Vänsterpartiet

För Miljöpartiet de Gröna

Ann-Margreth Olsson

Lars A. Ohlsson

Christina Sjöström
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§ 51
Yttrande över laglighetsprövning enligt kommunallagen
Dnr VOO 2014/0106
Sammanfattning
Föreläggande om yttrande har inkommit från Förvaltningsrätten i Malmö
angående laglighetsprövning av vård- och omsorgsnämndens beslut 2014-02-12
§§ 14, 15 och 16 gällande avtalslängd vid upphandling. Förvaltningsrätten begär
skriftligt yttrande senast 2014-04-25 efter ansökan om anstånd.
Beslutsunderlag
Anmodan från Förvaltningsrätten i Malmö 2014-03-05
Föreläggande från Förvaltningsrätten i Malmö 2014-03-11
Underrättelse från Förvaltningsrätten 2014-03-24
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-04-14
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att anta tjänsteskrivelse 2014-04-14 som vård- och omsorgsnämndens yttrande i
ärendet.

Ann-Margreth Olsson (S), Eva Olsson (S), Mai Almén (S), Christina Sjöström
(MP) och Lars A Ohlsson (V) deltar ej i beslutet.

Beslut expedieras till:
Förvaltningsrätten i Malmö
Juridiska enheten
Akten

Justerare
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§ 52
Ansökan från Omsorgshuset i Stockholm AB om
godkännande och tecknande av avtal enligt LOV
Dnr VOO 2014/0122
Sammanfattning
Omsorgshuset i Stockholm AB inkom 2013-12-20 med anbud om att få utföra
personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativet av personlig assistans
enligt Sfb enligt turordningssystem.
Omsorgshuset i Stockholm AB har tillstånd av Socialstyrelsen att bedriva
personlig assistans enligt 9 § 2 LSS för barn och vuxna inom personkrets 1-3
enligt 1 § LSS. Tillståndet är daterat 2011-12-16 och gäller tills vidare.
Upphandlingsenheten har kontrollerat att företaget uppfyller förfrågningsunderlagets ställda krav på ekonomisk och finansiell ställning. Förvaltningens
kvalitetsenhet har kontrollerat att företaget uppfyller övriga kvalitetskrav
angivna i förfrågningsunderlaget.
Eftersom Omsorgshuset i Stockholm AB uppfyller ställda krav föreslås att
företaget godkänns som utförare av personlig assistans enligt LSS och
ickevalsalternativet av personlig assistans enligt Sfb inom Lunds kommuns
valfrihetssystem samt att avtal tecknas från och med 2014-05-01.
Beslutsunderlag
Anbud från Omsorgshuset i Stockholm AB, 2013-12-20
Tillståndsbevis utfärdat 2011-12-16 av Socialstyrelsen
Kvalitetsplan för Omsorgshuset i Stockholm AB, 2013-02-01
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2014-03-20
Yrkanden
Lars A. Ohlsson (V) yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut.
Lars Johansson (M), Birgitta Darlin (FP), John Lager (C) och Maj Adolfsson
(KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att vård- och
omsorgsnämnden beslutar i enlighet med Lars Johanssons (M) med flera
yrkande om bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna Omsorgshuset i Stockholm AB som utförare av personlig assistans
enligt LSS och ickevalsalternativet av personlig assistans enligt Sfb i Lunds
kommun, samt
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2014-04-15

att uppdra till ordförande och förvaltningschef att teckna avtal med
Omsorgshuset i Stockholm AB från och med 2014-05-01.
Reservationer
Lars A. Ohlsson (V) lämnar skriftlig reservation.
Protokollsanteckning
Ann-Margreth Olsson (S) och Christina Sjöström (MP) lämnar följande
protokollsanteckning:
Vi instämmer med Lars A. Ohlssons (V) reservation.

Beslut expedieras till:
Omsorgshuset i Stockholm AB
Birgitta Petrusson, upphandlingsenheten i Lunds kommun
Myndighetsfunktionen
Akten
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Reservation ärende 10, Ansökan om godkännande och tecknande av
avtal enligt LOV.

Vård- och omsorgsnämnden försätts i en beroendeställning till externa privata utförare och
till att dessa företag verkligen utför de i kommunens myndighetsutövning beviljade insatserna
och med rätt kvalitet. Alternativ i egen kommunal regi finns ö h t inte att tillgå. Beslutet
innebär därmed också en begränsning i den enskildes valfrihet. Rätten att slippa välja ett
privat alternativ försvinner.
Jag reserverar mig därför till beslutet till förmån för mitt eget yrkande.

Lund den 15 april 2014

Lars A. Ohlsson (V) ledamot i Vård- och Omsorgsnämnden

Lunds kommun

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2014-04-15

§ 53
Anmälningar
Dnr VOO 2014/0016
a. Övertid på vård- och omsorgsförvaltningen
Dnr VOO 2014/0124
b. Vinnova beslut 2014-03-28 Ansökan om bidrag för projekt Framtidens
ersättningssystem hemtjänst och hemsjukvård
Dnr VOO 2014/0137
c. Rapportering till vård- och omsorgsnämnden av ej verkställda beslut per den
31 december 2013 gällande insatser enligt 9 § LSS
Dnr VOO 2014/0133
d. Sammanträdesprotokoll från förvaltningsövergripande samverkansgrupp,
2014-04-02
e. Sammanträdesprotokoll avtalsuppföljning Kasper Care för utförande av
ledsagar- och avlösarservice enligt LSS i Lunds kommun, 2014-03-11
f. Sammanträdesprotokoll avtalsuppföljning Stora Blå Syd för utförande av
daglig verksamhet enligt LSS i Lunds kommun, 2014-03-07
g. Sammanträdesprotokoll från kommunala pensionärsrådet, 2014-02-25
h. Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2014-02-27 § 45, Motion från
Emma Berginger (MP) samt Petter Forkstam (MP) ”Upphandla djurvänliga
produkter”
Dnr VOO 2014/0114
i. Kommunfullmäktige sammanträdesprotokoll 2014-02-27 § 38 Slutredovisning
av mål och åtgärder för LundaEko 2006-2012
Dnr VOO 2014/0115
j. Kommunkontoret 2014-01-19 Rapport Barnets bästa 2013
Dnr VOO 2013/0016
k. Patientnämndens årsberättelse 2013
Dnr VOO 2014/0127

Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att lägga anmälningarna till handlingarna.
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§ 54
Anmälan av delegationsbeslut
LSS
Beslut fattade enligt 9 § LSS med mera för perioden den 12 mars 2014 till och
med den 8 april 2014
SoL
Beslut fattade enligt 4 kap 1 § SoL med mera för perioden den 12 mars 2014 till
och med den 8 april 2014
Bostadsanpassningsbidrag
Beslut fattade enligt 4-16 §§ BAB för perioden från den 17 mars 2014 till och
med den 8 april 2014
Övriga delegationsbeslut
Kommunalt bostadsbidrag till personer med funktionsnedsättning, KBH
Omprövning/ ansökan från den 12 mars 2014 till och med den 9 april 2014,
Therese Paulsson
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att lägga delegationsbesluten till handlingarna.
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§ 55
Kurser och konferenser
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna att Lars A. Ohlsson (V) deltar i mässan Hjälpmedel &
välfärdsteknologi den 14 - 15 maj 2014 i Lund.
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