JÖNKÖPINGS KOMMUN
Äldrenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-12-17

Plats och tid

Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 13.00 – 17.35

Beslutande

Cecilia Hjort Attefall (KD), ordförande
Thomas Bäuml (M)
Anton Eriksson (M)
Ingegerd Hugosson (C)
Ann-Marie Hedlund (L)
Lynn Carlsson (S)
Ingrid Forsberg (S), ersätter Pelle Nordin (S), §§ 167- del av 168
Pelle Nordin (S), kl. 13.30 – 17.35, §§ del av 168 - 180
Suwannee Wilhelmsson (S)
Kjell Ekelund (S)
Carl-Evert Werme (MP)
Gunnel Granberg (SD)

Övriga närvarande

Anna Nordenankar (M)
Elisabet Mattsson (M)
Per-Allan Axén (M)
Margareta Strömberg (KD)
Ingrid Forsberg (S), del av § 168-180
Faraon Koj (S)
Annett Kjellberg (S)
Diana Cederholm (MP)
Kenneth Kindblom (V)
Karl Gudmundsson, socialdirektör
Stefan Österström, bitr socialdirektör
Claes Otterborg, IT-chef, §§ 167 – 171
Eva Telander, anhörigstödjare, § 171
Marie Ernsth Bravell, äldrestrateg, § 171
Carin Wiberg, områdeschef ÄO, § 171
Nils Zadik, internkonsult, § 168a
Fredrik Hallingbäck, Kommunal, 168a
Mia Chaib, enhetschef, § 168b
Janos Dios, ekonomichef, § 168c

Utses att justera

Gunnel Granberg

Justeringens plats och tid

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping, 2015-12-22, kl. 11.30

Underskrifter

Paragrafer 167 - 180

Sekreterare

Helena Härshammar
Ordförande

Cecilia Hjort Attefall
Justerande

Gunnel Granberg

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Äldrenämnden

Datum för sammanträdet

2015-12-17

Datum för anslags uppsättande

2015-12-23

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

Helena Härshammar
Justerandes sign
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§ 167
Fastställande av dagordning
Dagordningen, som den varit utsänd inför sammanträdet, fastställs.

Justerandes signatur
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§ 168
Information
a) Arbetsgrupp om hemtjänstens förutsättningar
Nils Zadik, internkonsult, och Fredrik Hallingbäck, Kommunal, är några
representanter i en nytillsatt arbetsgrupp som ska titta över hemtjänstens
förutsättningar och identifiera förbättringsområden. Arbetsgruppen ska bland
annat arbeta med det systematiska arbetsmiljö- och kvalitetsarbetet, arbetsoch planeringsformer, resursfördelningssystemets konsekvenser för
medarbetarnas arbetsvillkor, omvärldsbevakning av andra kommuners
arbetssätt och samarbetet mellan hemsjukvård och hemtjänst.
b) Samhällsplanering: nämndens ansvar
Enhetschef Mia Chaib redogör för hur förvaltningen planerar att arbeta med
samhällsplanerings- och lokalfrågor framöver, med ambitionen att inkludera
nämnderna på ett tidigare plan. Nämnderna ska regelbundet ges information
om långsiktigt planerade behov och projekt, och i samband med detta ges
möjlighet att lämna sina synpunkter kring önskvärda inriktningar. Vidare ska
nämnderna få fördjupad information i samband med investeringsarbetet i
verksamhets- och investeringsplanen. Som en tredje åtgärd för ett mer
effektivt arbete, föreslås att förvaltningen får delegation att svara på
detaljplaneyttranden.
Nämnden är positiv till föreslagna förändringar och önskar fördjupad kunskap
kring dessa frågor för att ännu bättre kunna bidra till konstruktivt arbete.
c) Verksamhetsrapport november
Janos Dios, ekonomichef, redovisar att äldrenämndens prognos efter elva
månader visar på ett överskott mot budget för året med 9,5 mnkr. Detta är en
förbättring med 2,5 mnkr sedan föregående prognos. Överskott finns inom
såväl äldreomsorgen som hälso- och sjukvården samt nämnd och gemensam
verksamhet.
d) Nytt inom förvaltningen – om preliminär verksamhetsplan
Stefan Österström, biträdande socialdirektör och Karl Gudmundsson,
socialdirektör, går igenom framtaget förslag på verksamhetsplan för 2016.
Nämnden ges möjlighet att ha synpunkter inför den slutgiltiga versionen som
presenteras vid nämndens januarisammanträde.

Justerandes signatur
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§ 169

Meddelanden
a)

Anmälan av ej protokollförda förrättningar för vilka arvode
kommer att begäras för perioden 2015-11-19 - 2015-12-17

b)

Protokoll från Kommunala Handikapprådet, 2015-11-04

c)

Minnesanteckningar från möte med Reko – Ledningsgruppen för
samverkan Region Jönköpings län och länets kommuner, daterade 201510-20

Äldrenämndens beslut
Nämnden godkänner redovisningen.

Justerandes signatur

2015:36

Utdragsbestyrkande
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§ 170

Anmälan av delegationsbeslut
a) Delegationsbeslut i personalärenden nr 11

Dnr 2015:51

b) Beslut i Lex Sarah-ärende ÄO, daterat 2015-10-08

Dnr 2015:1

Äldrenämndens beslut
Nämnden godkänner redovisningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 171
Föredragande i sakärenden
−

Justerandes signatur

Rapport från projekt ”Uppsökande verksamhet avseende äldre
sammanboendes behov av anhörigstöd 2014-2015”
Föredragande: Eva Telander, anhörigstödjare och Marie Ernsth-Bravell,
äldrestrateg

Utdragsbestyrkande
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§ 172

Partigruppvisa överläggningar
Äldrenämndens sammanträde ajourneras 20 minuter (kl. 16.40 – 17.00).
Äldrenämndens förhandlingar återupptas efter ajournering.

Justerandes signatur
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§ 173
Ändringar och tillägg i delegationsordningen
Än/2015:62 002
Sammanfattning
Äldrenämndens delegationsordning är fortlöpande föremål för översyn.
Förvaltningen föreslår nu en utökad delegation av beslut gällande ingående av
avtal rörande köp av tjänster och varor.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-11-27.
Förvaltningens förslag
− Beslut om att ingå avtal rörande köp av varor och tjänster delegeras till
ekonomichef för intervallet över tre basbelopp.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Cecilia Hjort Attefall (KD), för partierna M, KD, C och L, Lynn Carlsson (S) för
partierna S, MP och V och Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Äldrenämndens beslut
− Beslut om att ingå avtal rörande köp av varor och tjänster delegeras till
ekonomichef för intervallet över tre basbelopp.

Beslutet expedieras till:
Janos Dios
Lars Bergstrand

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 174
Riktlinjer för subvention av trygghetsvärd i trygghetsboende
Än/2015:138 739
Sammanfattning
Äldrenämnden har den 25 oktober 2012 (§ 309) fått i uppdrag av
kommunfullmäktige att ta fram en beskrivning över hur kommunen definierar
begreppet trygghetsboende. Äldrenämnden har den 20 februari 2013 (§ 18)
antagit en definition som framgår i tjänsteskrivelse daterad den 2 februari 2013.
Efter önskemål från kommunalråd om komplettering i form av ett tydliggörande
kring vilken form av vård, omsorg och service som kommunen erbjuder i
trygghetsboenden med en privat fastighetsägare behandlades ärendet på nytt av
äldrenämnden och skickades vidare till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har vid behandlingen av detta ärende den 26 september 2013 (§ 239)
beslutat att kommunen ska tillhandhålla trygghetsvärd i trygghetsboendet.
I samband med att äldrenämnden den 18 november 2015 (§§ 162-163)
behandlade två ansökningar om finansiering av trygghetsvärd beslutade
nämnden att återremittera dessa ärenden till förvaltningen. Anledningen var att
man önskade ett tydliggörande av anställningsgrad, anställningsform och
innehåll gällande denna tjänst. Denna beredning skulle utgå från de intentioner
som framkommit i tidigare beslut i ärendet, särskilt kommunfullmäktiges beslut
om att sådan tjänst skulle finansieras.
Aktuell tjänsteskrivelse och bilaga har således utformats med syfte att förtydliga
vilka riktlinjer som ska vara gällande då fastighetsägare som tillhandhåller
hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrättförening erhåller subvention
rörande trygghetsvärd i trygghetsboende.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-12-02
Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2015-12-02
Förvaltningens förslag
− Förvaltningens förslag till riktlinjer för subvention av trygghetsvärd i
trygghetsboende godkänns.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Cecilia Hjort Attefall (KD), för partierna M, KD, C och L, lämnar följande
yrkande:
− Äldrenämnden godkänner förvaltningens förslag till riktlinjer för
finansiering av trygghetsvärd i trygghetsboende, med undantag för följande
punkter:
• Trygghetsboendets storlek, och antal lägenheter i fastigheten, ska inte
vara avgörande för finansieringens storlek. För att garantera en
likvärdig behandling av våra äldre, sätts ersättningen på samma nivå för
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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samtliga boenden. En miniminivå för att erhålla finansiering är dock att
trygghetsboendet innehåller minst 10 lägenheter.
För att ansluta sig till kommunfullmäktiges beslut att finansiera
värd/värdinneservice på ”dagtid”, sätts tjänstenivån för trygghetsvärd
till 75 procent.
Grundprincipen är att det är kommunen som ”tillhandahåller”, anställer
och arbetsleder trygghetsvärden, för att garantera tillhörighet till
personalgrupp, kompetensutveckling m.m. Detta blir särskilt viktigt i de
fall då trygghetsvärden är ensamarbetande. I de fall där den
organisation som bedriver trygghetsboendet (och erhåller finansiering)
kan erbjuda motsvarande tillgång till kollegor, kompetensutveckling
m.m., kan trygghetsvärden ha sin anställning i organisationen och
erhålla sin arbetsledning genom densamma. Önskad anställningsform
ska framöver uppges och motiveras i den ansökan som en hyresvärd gör
till äldrenämnden i Jönköpings kommun.

Lynn Carlsson (S), för partierna S, MP och V, yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Propositionsordning
Ordföranden frågar nämnden på Cecilia Hjort Attefalls (KD) och Lynn
Carlssons (S) yrkande, och finner att nämnden beslutat i enlighet med Cecilia
Hjort Attefalls (KD) yrkande.
Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsordning:
Ja-röst för bifall till Cecilia Hjort Attefalls (KD) yrkande.
Nej-röst för bifall Lynn Carlssons (S) yrkande.
Ledamot

Ja

Thomas Bäuml (M)
Anton Eriksson (M)
Ingegerd Hugosson (C)
Ann-Marie Hedlund (L)
Lynn Carlsson (S)
Pelle Nordin (S)
Suwannee Wilhelmsson (S)
Kjell Ekelund (S)
Carl-Evert Werme (MP)
Gunnel Granberg (SD)
Cecilia Hjort Attefall (KD)
Summa

X
X
X
X

Nej

X
X
X
X
X
X
X
6

5

Nämnden har alltså, med 6 ja-röster och 5 nej-röster, beslutat i enlighet med
Cecilia Hjort Attefalls (KD) yrkande.
Justerandes signatur
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Äldrenämndens beslut
− Äldrenämnden godkänner förvaltningens förslag till riktlinjer för
finansiering av trygghetsvärd i trygghetsboende, med undantag för följande
punkter:
• Trygghetsboendets storlek, och antal lägenheter i fastigheten, ska inte
vara avgörande för finansieringens storlek. För att garantera en likvärdig
behandling av våra äldre, sätts ersättningen på samma nivå för samtliga
boenden. En miniminivå för att erhålla finansiering är dock att
trygghetsboendet innehåller minst 10 lägenheter.
• För att ansluta sig till kommunfullmäktiges beslut att finansiera
värd/värdinneservice på ”dagtid”, sätts tjänstenivån för trygghetsvärd till
75 procent.
• Grundprincipen är att det är kommunen som ”tillhandahåller”, anställer
och arbetsleder trygghetsvärden, för att garantera tillhörighet till
personalgrupp, kompetensutveckling m.m. Detta blir särskilt viktigt i de
fall då trygghetsvärden är ensamarbetande. I de fall där den organisation
som bedriver trygghetsboendet (och erhåller finansiering) kan erbjuda
motsvarande tillgång till kollegor, kompetensutveckling m.m., kan
trygghetsvärden ha sin anställning i organisationen och erhålla sin
arbetsledning genom densamma. Önskad anställningsform ska framöver
uppges och motiveras i den ansökan som en hyresvärd gör till
äldrenämnden i Jönköpings kommun.
Reservation
Lynn Carlsson (S), Pelle Nordin (S), Suwannee Wilhelmsson (S), Kjell Ekelund
(S) och Carl-Evert Werme (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen, för kännedom
Karl Gudmundsson
Stefan Österström
Ingeborg Esping
Janos Dios

Justerandes signatur
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§ 175
Finansiering av trygghetsvärd till Lindgårdens Trygghetsboende
Än/2015:118 040
Sammanfattning
Lindgårdens Trygghetsboende har ansökt om finansiering av trygghetsvärd. I
utskickade handlingar till nämnden inför sammanträdet har förvaltningen
föreslagit att nämnden skulle finansiera 50 % av en tjänst som trygghetsvärd.
Summan hade sin utgångspunkt i förvaltningens föreslagna kriterier för
subvention av trygghetsvärd.
Med anledning av att nämnden i sitt beslut (§ 174) gjort vissa justeringar i
förvaltningens ovannämnda förslag på kriterier för subvention, avseende bland
annat vilka finansieringsgrader som ska gälla, förfaller förvaltningens förslag om
att finansiera trygghetsvärd till 50 %.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-12-02
Ansökan från Lindgårdens Trygghetsboende, daterad 2015-09-24
Än § 174
Riktlinjer för subvention av bovärd i trygghetsboende, daterade 2015-12-02
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Cecilia Hjort Attefall (KD), för partierna M, KD, C och L, lämnar följande
yrkande:
− Under förutsättning att Lindgårdens trygghetsboende uppfyller och efterlever
de kriterier som nämnden beslutat om (Än 2015-12-17 § 174) , finansierar
äldrenämnden 75 % av en årsarbetare för utförande av
värd/värdinneuppgifter på Lindgårdens Trygghetsboende. Som grund för
utbetalningen används kommunens kostnad för en undersköterska som
arbetar dagtid, inklusive kostnad för semestervikare. I 2015 års löneläge
innebär det en kostnad på 75 % av 438 000 kr = 328 500 kr.
Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till Cecilia Hjort Attefalls (KD) yrkande.
Protokollsanteckning
Lynn Carlsson (S), Pelle Nordin (S), Suwannee Wilhelmsson (S), Kjell Ekelund
(S) och Carl-Evert Werme (MP) deltar inte i beslutet.
Äldrenämndens beslut
− Under förutsättning att Lindgårdens trygghetsboende uppfyller och efterlever
de kriterier som nämnden beslutat om (Än 2015-12-17 § 174) , finansierar
äldrenämnden 75 % av en årsarbetare för utförande av
värd/värdinneuppgifter på Lindgårdens Trygghetsboende. Som grund för
utbetalningen används kommunens kostnad för en undersköterska som
Justerandes signatur
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arbetar dagtid, inklusive kostnad för semestervikare. I 2015 års löneläge
innebär det en kostnad på 75 % av 438 000 kr = 328 500 kr.
Beslutet expedieras till:
Lindgården
Janos Dios

Justerandes signatur
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§ 176
Finansiering av trygghetsvärd till Kungsportens Trygghetsboende
Än/2015:111 040
Sammanfattning
Kungsportens trygghetsboende har ansökt om finansiering av trygghetsvärd. I
utskickade handlingar till nämnden inför sammanträdet har förvaltningen
föreslagit att nämnden skulle finansiera 50 % av en tjänst som trygghetsvärd.
Summan hade sin utgångspunkt i förvaltningens föreslagna kriterier för
subvention av trygghetsvärd.
Med anledning av att nämnden i sitt beslut (§ 174) gjort vissa justeringar i
förvaltningens ovannämnda förslag på kriterier för subvention, avseende bland
annat vilka finansieringsgrader som ska gälla, förfaller förvaltningens förslag om
att finansiera trygghetsvärd till 50 %.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-12-02
Ansökan från Kungsportens Trygghetsboende, daterad 2015-09-10
Riktlinjer för subvention av trygghetsvärd i trygghetsboende
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING
Cecilia Hjort Attefall (KD), för partierna M, KD, C och L, lämnar följande
yrkande:
− Under förutsättning att Kungsportens trygghetsboende uppfyller och följer de
kriterier som nämnden beslutat om (Än 2015-12-17, § 174) finansierar
äldrenämnden 75 % av en årsarbetare för utförande av
värd/värdinneuppgifter på Kungsportens Trygghetsboende. Som grund för
utbetalningen används kommunens kostnad för en undersköterska som
arbetar dagtid, inklusive kostnad för semestervikare. I 2015 års löneläge
innebär det en kostnad på 75 % av 438 000 kr = 328 500 kr.
Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till Cecilia Hjort Attefalls (KD) yrkande.
Protokollsanteckning
Lynn Carlsson (S), Pelle Nordin (S), Suwannee Wilhelmsson (S), Kjell Ekelund
(S) och Carl-Evert Werme (MP) deltar inte i beslutet.
Äldrenämndens beslut
− Under förutsättning att Kungsportens trygghetsboende uppfyller och följer de
kriterier som nämnden beslutat om (Än 2015-12-17, § 174) finansierar
äldrenämnden 75 % av en årsarbetare för utförande av
värd/värdinneuppgifter på Kungsportens Trygghetsboende. Som grund för
utbetalningen används kommunens kostnad för en undersköterska som
arbetar dagtid, inklusive kostnad för semestervikare. I 2015 års löneläge
innebär det en kostnad på 75 % av 438 000 kr = 328 500 kr.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutet expedieras till:
Kungsporten
Janos Dios

Justerandes signatur
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§ 177
Rapport från projekt ”Uppsökande verksamhet avseende äldre
sammanboendes behov av anhörigstöd 2014-2015.”
Än/2013:70 737
Sammanfattning
Äldreomsorgen i Jönköpings kommun har i många år arbetat aktivt med
anhörigstöd och ser ständigt ett behov av utveckling. Under 2014-2015 har ett
projekt med uppsökande verksamhet drivits i syfte att öka kunskapen hos
kommunens äldre medborgare om rätten till anhörigstöd samt erbjuda ett
individanpassat stöd om behov och önskemål finns. Ett delsyfte var också att
undersöka om män och kvinnor upplevde olika behov av stöd. En projektrapport
är nu sammanställd.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-11-24.
Bilaga: Rapport Projekt uppsökande verksamhet avseende äldre sammanboendes
behov av anhörigstöd 2014-2015.
Förvaltningens förslag
− Rapport ”Projekt uppsökande verksamhet avseende äldre sammanboendes
behov av anhörigstöd 2014-2015” godkänns.
− Förvaltningen ges i uppdrag att i verksamhetsplanen för 2016 beakta en
modell för generell information till medborgare som fyller 85 år med
erbjudande om hälsofrämjande hembesök.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Cecilia Hjort Attefall (KD), för partierna M, KD, C och L, Lynn Carlsson (S) för
partierna S, MP och V och Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Äldrenämndens beslut
− Rapport ”Projekt uppsökande verksamhet avseende äldre sammanboendes
behov av anhörigstöd 2014-2015” godkänns.
− Förvaltningen ges i uppdrag att i verksamhetsplanen för 2016 beakta en
modell för generell information till medborgare som fyller 85 år med
erbjudande om hälsofrämjande hembesök.
Beslutet expedieras till:
Ingeborg Esping
Carin Wiberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 178

Prissättning inom hemtjänsten 2016
Än/2015:141 733
Sammanfattning
Äldrenämnden fastställer årligen det pris som ska gälla för den ersättning som
kommunen betalar till utförare av hemtjänst. Ersättningen justeras utifrån
Omsorgsprisindex (OPI) som årligen presenteras av Sveriges kommuner och
landsting (SKL).
Med anledning av att regeringen höjer arbetsgivaravgiften för alla under 25 år
kommer kommunen att kompenseras för ökade kostnader. Kompensationen
kommer även de privata utförarna till del.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-11-30
Förvaltningens förslag
– Justering av ersättning sker utifrån förändrade arbetsgivaravgifter.
Föreslagna prisnivåer enligt bilaga 1, daterad 2015-11-30, utgör ersättning
för det fria valet inom hemtjänsten fr.o.m. utförd tid augusti 2015. En
retroaktiv utbetalning görs för perioden augusti-december 2015.
– Ytterligare justeringen av ersättningarna görs för höjda arbetsgivaravgifter
fr.o.m. juni 2016.
– Uppräkning till 2016 års prisnivå sker utifrån omsorgsprisindex (OPI)
som presenteras av SKL i maj månad 2016.

ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Cecilia Hjort Attefall (KD), för partierna M, KD, C och L, Lynn Carlsson (S) för
partierna S, MP och V och Gunnel Granberg SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Äldrenämndens beslut
– Justering av ersättning sker utifrån förändrade arbetsgivaravgifter.
Föreslagna prisnivåer enligt bilaga 1, daterad 2015-11-30, utgör ersättning
för det fria valet inom hemtjänsten fr.o.m. utförd tid augusti 2015. En
retroaktiv utbetalning görs för perioden augusti-december 2015.
– Ytterligare justeringen av ersättningarna görs för höjda arbetsgivaravgifter
fr.o.m. juni 2016.
– Uppräkning till 2016 års prisnivå sker utifrån omsorgsprisindex (OPI) som
presenteras av SKL i maj månad 2016.
Beslutet expedieras till:
Maria Lillieström
Privata utförare
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 179

Rapporter från förrättningar
Den 26 november, kl. 8.30 – 13.00, deltog flera av nämndens ledamöter och
ersättare på seminariet Hur vill äldre bo?. Vid detta seminarie deltog
intresseorganisationer, fastighetsbolag/fastighetsägare, förtroendevalda politiker
och tjänstemän i Jönköpings kommun. Cecilia Hjort Attefall (KD) säger att
seminariet var en bra ingång till att jobba vidare med boendefrågor, vilket är en
viktig ambition för nämnden under kommande mandatperiod.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 180

Övriga frågor
Kjell Ekelund (S) lyfter att det vore bra med medborgardialog i tidigt skede, vid
planerade förändringar som har med särskilda boenden att göra. Cecilia Hjort
Attefall (KD) säger att detta är något som finns beredskap och planering kring.
Thomas Bäuml (M) frågar hur det går med planeringen kring nämndens
verksamhetsbesök. Cecilia Hjort Attefall (KD) säger att hon lämnat ifrån sig sitt
förslag på grupper och inriktning till förvaltningen, som ska utse ansvariga
tjänstemän för att administrera grupperna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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