JÖNKÖPINGS KOMMUN
Äldrenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-08-20

Plats och tid

Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 13.00–15.20

Beslutande

Eva Stråth (KD), ordförande
Thomas Bäuml (M), kl. 13.20 – 15.20 § del av 94 a - § 106
Maggy Larsson (M), ersätter Thomas Bäuml (M), kl. 13.00 – 13.20, § del av 94a
Inger Krantz (M)
Lars Hoel (M)
Susanne Agerbring (KD)
Ingegerd Hugosson (C)
Margaretha Strömberg (KD) ersätter Anders Norgren (MP)
Lynn Carlsson (S)
Kjell Ekelund (S)
Faraon Koj (S) ersätter Karin Widerberg (S)
Pelle Nordin (S)

Övriga närvarande

Maggy Larsson (M), kl. 13.20 – 15.20
Göran Filipsson (FP)
Jan-Olof Petersson (FP)
Göran Bäckstrand (C)
Cecilia Grefve, socialdirektör
Ingeborg Esping, funktionschef äldreomsorg, § 94 - 96
Janos Dios, ekonomichef, § 94a

Utses att justera

Lynn Carlsson

Justeringens plats och tid

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping, 2014-09-02, kl. 15.30

Underskrifter

Paragrafer 94 - 106

Sekreterare

Lars Bergstrand
Ordförande

Eva Stråth
Justerande

Lynn Carlsson

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

Äldrenämnden

Datum för sammanträdet

2014-08-20

Datum för anslags uppsättande

2014-09-03

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

Helena Härshammar
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§ 94

Informationsärenden
a) Månadsrapport äldrenämnden – juni 2014
Ekonomichef Janos Dios informerar om nämndens ekonomiska resultat per
juni månad. Prognosen efter årets första sex månader visar på ett underskott
mot budget med 17 miljoner kronor vilket är en försämring med 2,0
miljoner sedan föregående prognos. Underskottet återfinns inom både
äldreomsorg samt hälso- och sjukvårdsfunktionen.
b) Nytt inom förvaltningen/Dialogen
Cecilia Grefve, socialdirektör, lämnar aktuell information från
förvaltningens arbete och Dialogen.
Valnämndens kansli har tagit fram ett informationsmaterial med
instruktioner till de enhetschefer på äldreboenden där förtidsröstning ska
genomföras. Förtidsröstning på äldreboenden äger rum den 7 september, en
vecka innan den ordinarie valdagen.
Från och med den 1 september kommer Myndighetsenheten för äldre
respektive Myndighetsenheten för funktionshindrade organisatoriskt att
övergå till äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen. Förändringarna
sker i syfte att minska avståndet mellan myndighetsutövningen och
verkställigheten. Myndighetsenheterna tillkom för att lyfta
myndighetsutövningen, något som nu bedöms ha uppfyllts. Riskbedömning
och samverkan har genomförts.
Den 5 november anordnas en utbildningsdag om salutogen verksamhetsutveckling för socialnämnden, äldrenämnden och förvaltningens chefer och
stabspersonal.
Socialförvaltningens personal på våning 5 och 6 kommer att flyttas om, för
att möjliggöra för de nyskapade enheterna att sitta tillsammans. Riskbedömning och samverkan genomförs.
Nämnden kommer få en skriftlig rapport om arbetet inom Dialogen i
september eller oktober.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 95

Föredragning i sakärenden
−

Justerandes signatur

Verksamhets- och investeringsplan (VIP) 2015 – 2017
Föredragande: Janos Dios, ekonomichef

Utdragsbestyrkande
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§ 96

Partigruppvisa överläggningar
Äldrenämndens sammanträde ajourneras 25 minuter (kl. 14.40 – 15.05), för
partigruppvisa överläggningar.
Äldrenämndens förhandlingar återupptas efter ajournering.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 97

Meddelanden
a)

Anmälan av ej protokollförda förrättningar för vilka arvode kommer att
begäras
Dnr 2014:4

b)

Cirkulär från SKL – Studiebesök av politiska partier inom vården och
äldreomsorgen med mera
Reg i Lex

c)

Bostad sökes – Slutrapport från den nationella hemlöshetssamordnaren

d)

Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) beslut med anledning av
verksamhetstillsyn, 2014-06-05
Dnr 2012:109

e)

Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) beslut med anledning av
verksamhetstillsyn, 2014-07-03
Dnr 2014:82

f)

Socialstyrelsens beslut, ”Statsbidrag till kommunerna för att förbereda
och vidareutveckla valfrihetssystem enligt LOV 2014” Dnr 2014:37

g)

Stadsbyggnadsnämndens beslut
− § 238 Detaljplan för bostäder på del av Ekhagen 3:1, Jönköpings
kommun
Dnr 2013:84

h)

Kommunstyrelsens beslut
− § 181 Fördjupad månadsrapport för uppföljning av ekonomi och
verksamhet t.o.m. maj 2014
Dnr 2014:2
− § 182 Yttrande över departementspromemorian ”En samlad
kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst”
Dnr 2014:59
Kommunfullmäktiges beslut
− § 146 Jämställdhetsrapport 2013
Dnr 2013:111
− § 147 Slutrapport om översyn av den politiska organisationen inför
mandatperioden 2014-2018
Dnr 2014:86
− § 152 Avgift för matportion
Dnr 2013:104

i)

Nämnden godkänner redovisningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 98

Anmälan av delegationsbeslut
a)

Delegationsbeslut i personalärenden nr 7

Dnr 2014:3

b) Beslut i lex Sarah-ärende (5 st.), 2014-06-30 (3 st.), 2014-06-10 (2 st.)
Dnr 2014:1
Nämnden godkänner redovisningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 99
Verksamhets- och investeringsplan (VIP) 2015 - 2017
Än/2014:2 041
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade om reviderade ekonomiska ramar för
verksamhets- och investeringsplan (VIP) 2015-2017 på sammanträdet den 24
april 2014. Direktiv och innehåll i ramarna erhölls i särskild skrivning från
stadskontoret daterad den 8 april. Vid äldrenämndens behandling av förslaget
på VIP den 18 juni 2014 (§ 82) återremitterades ärendet. Förvaltningen gavs då
i uppdrag att återkomma till nämnden med en mer detaljerad beskrivning av
konsekvenserna av en ökad satsning på hemrehabilitering och hemteam.
Konsekvensbeskrivningen skulle klargöra på vilket sätt utgiftsökningar
respektive utgiftsminskningar räknats fram, samt vilka konsekvenser
verksamhetsförändringen innebär för den enskilde och det framtida behovet av
platser inom särskilda boendeformer samt hemtjänstinsatser.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-08-12
Förslag till verksamhets- och investeringsplan, daterad 2014-08-12
Beräkningsbilaga, daterad 2014-08-12
Förvaltningens förslag
− Äldrenämnden godkänner upprättat förslag till verksamhets- och
investeringsplan för 2015-2017, daterat 2014-08-12.
− Förslaget översänds till kommunstyrelsen.
MBL-behandling
Förvaltningens ursprungliga förslag till VIP har behandlats vid
socialförvaltningens samverkansgrupp den 9 juni. Kommunal och
Vårdförbundet har lämnat in skriftliga synpunkter som bilagts
samverkansprotokollet. Övriga fackliga företrädare ställde sig bakom förslaget.
Samverkansgruppen har informerats om tilläggen i VIP:en den 11 augusti.
Nämnden har tagit del av protokollen från båda tillfällen.

ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Eva Stråth (KD), för majoriteten, yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Lynn Carlsson (S), för socialdemokraterna, lämnar följande yrkande:
− Ett grundfundament i vår kommunala politik är att äldre ska kunna leva ett
värdigt och tryggt liv. De ska kunna bo kvar i sitt hem trots många gånger
omfattande behov av vård och omsorg, allt för att kunna upprätthålla sitt
sociala liv. Oavsett boendeform ska äldre känna sig trygga och ges den
vård och omsorg som är nödvändig.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

8

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Äldrenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-08-20

Vi vet att äldreomsorgen står inför stora utmaningar i framtiden. Antalet
äldre kommer att öka och kraven växa. Därför behövs det en genomtänkt
och långsiktlig politisk strategi med en helhetsyn som bygger på allas lika
rätt och värde och inte ser äldre som potentiella sparobjekt i en allt mer
krympande sociala välfärd.
1/1-13 gick hemsjukvården över till kommunen och här kvarstår det
mycket arbete för att kunna integreras med vår övriga verksamhet.
Hemteamen har fungerat bra och bör utökas till fler områden.
Vi är oroade för att färre personer får en äldreboendeplats, samtidigt som
det står många tomma platser. Det måste finnas tillräckligt med
korttidsplatser och det måste finnas en möjlighet att få en äldreboendeplats
när det inte längre går att bo hemma.
Det måste finnas en helhetssyn på äldreomsorgen. Vi vill att förvaltningen
hittar en bra samverkan mellan hemtjänsten, hemsjukvården och
rehabiliteringen, för att få en trygg helhetslösning för den enskilda.
Hemtjänsten måste ändras i sin struktur för att få ner antalet personer som
kommer till den äldre. Det är inte rimligt att det kommer 30 – 40 personer
till den äldres hem per vecka.
Personalen kommer att bli än mer viktig i framtiden. Unga människor
kommer att behövas i äldreomsorgen och då måste vi visa att ett arbete
inom äldreomsorgen är både roligt och stimulerande. Vi måste också
påbörja arbetet med att få bort delade turer. Vi delar Kommunals förslag
på ett projekt kring hur man kan undvika delade turer på en arbetsplats.
Vi måste värna om den personal vi har. Vi har tyvärr sett hur
sjukskrivningarna har ökat kraftigt under den senaste tiden. Vad beror
detta på? Beror det på besparingar, skärs det ner på gemensam tid för
personalen, är TES-rapporteringen ett stressmoment? Detta måste utredas.
Vi måste ha en mänsklig personalpolitik, så att vår personal håller sig
friska och klarar av att arbeta fram till pensionen.
Vi vill att det görs en utvärdering över de generella besparingarna. Hur det
har drabbat våra äldre och personalen.
Vi vill att timanställningar görs om till fasta tjänster i bemanningspoolen.
Vi vill inte att det görs fler konkurrensutsättningar i äldrenämndens
verksamheter.
Vi vill att telefonrapporteringen (TES) upphör i hemtjänsten och att en ny
form för utvärdering av att de äldre får sina behov tillgodosedda utarbetas i
samarbete med de fackliga organisationerna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Vi vill att det tas initiativ till att utveckla samarbetet med organisationer
som riktar sig till äldre i syfte att nå äldre ensamma och äldre med utländsk
bakgrund.
Vi vill att aktiviteterna på våra äldreboenden ses över, för att få bästa
möjliga kvalitet för de boende.
Vi vill att det utarbetas en policy för lämplig bemanning inom
äldreomsorgen i Jönköpings kommun baserad på bl a kommunprogram,
politiska mål etc.
Vi vill att resurserna till de privata bolagen årligen i samband med VIP
anpassas utifrån de villkor som gäller för den kommunalt drivna
verksamheten.
I övrigt återkommer vi i samband med förslaget till kommunens
verksamhets- och investeringsplan i höst.”
Propositionsordning
Ordföranden frågar nämnden på Eva Stråths (KD) yrkande och Lynn Carlssons
(S) yrkande, och finner att nämnden beslutat i enlighet med Eva Stråths (KD)
yrkande.
Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsordning:
Ja-röst för bifall till Eva Stråths (KD) yrkande.
Nej-röst för bifall till Lynn Carlssons (S) yrkande.
Omröstningsresultat
Ledamot

Ja

Thomas Bäml (M)
Inger Krantz (M)
Lars Hoel (M)
Eva Stråth (KD)
Susanne Agerbring (KD)
Ingegerd Hugosson (C)
Margaretha Strömberg (KD)
Lynn Carlsson (S)
Kjell Ekelund (S)
Faraon Koj (S)
Pelle Nordin (S)
Summa

X
X
X
X
X
X
X

7

Nej

Avstår

X
X
X
X
4

Äldrenämnden har alltså med 7 ja-röster och 4 nej-röster beslutat att bifalla Eva
Stråths (KD) yrkande.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Äldrenämndens beslut
− Äldrenämnden godkänner upprättat förslag till verksamhets- och
investeringsplan för 2015-2017, daterad 2014-08-12.
− Förslaget översänds till kommunstyrelsen.
Reservation
Lynn Carlsson (S), Kjell Ekelund (S), Faraon Koj (S) och Pelle Nordin (S)
reserverar sig mot beslutet.
Justering
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Stadskontoret
Socialförvaltningens ledningsgrupp

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 100
Översyn av arbetsmiljön inom hälso- och sjukvårdsfunktionen
Än/2014:16 770
Sammanfattning
Äldrenämnden har vid sitt sammanträde den 16 april 2014 (§ 61) gett
förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av arbetssituationen och
arbetsmiljön inom hemsjukvården.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-05-23
Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2014-05-23
Förvaltningens förslag
– I och med upprättad redovisning av arbetsmiljön och arbetssituationen
inom hälso- och sjukvårdsfunktionen anses uppdraget från 2014-04-16
(§ 61) besvarat.

ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Eva Stråth (KD), för majoriteten, och Lynn Carlsson (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Äldrenämndens beslut
– I och med upprättad redovisning av arbetsmiljön och arbetssituationen
inom hälso- och sjukvårdsfunktionen anses uppdraget från 2014-04-16
(§ 61) besvarat.

Beslutet expedieras till:
Cecilia Grefve
Marianne Lillieberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 101
Förtydligande och tidsplan avseende rambeslut
Än/2011:100 733
Sammanfattning
Förvaltningen har av äldrenämnden den 21 augusti (§ 82) fått i uppdrag att
redovisa en tydligare tidplan avseende införande av rambeslut. I uppdraget
ingick också att förtydliga begreppet rambeslut. Vid förvaltningens redovisning
den 21 maj 2014 (§ 72) har nämnden återremitterat ärendet med motiveringen
att metoden ÄBIC tydligare bör belysas, att konsekvenserna av att allt
beslutsfattande ska ske med stöd av socialtjänstlagen analyseras ytterligare och
att tidsplanen ska konkretiseras.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-08-12
Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2014-05-19
Förvaltningens förslag
Rambeslut
- Förtydligandet av rambeslut, som det redovisas i tjänsteskrivelse och bilaga,
godkänns.
- Allt beslutsfattande ska ske med stöd av socialtjänstlagen.
Förenklad handläggning
- Införandet av förenklad handläggning avseende omsorgs- och
omvårdnadsinsatser och på sikt även provboende i särskilt boende
godkänns.
ÄBIC
- Förvaltningen får i uppdrag att införa modellen Äldres behov i centrum
(ÄBIC), och att kontinuerligt återrapportera till nämnden hur arbetet
fortskrider i samband med information om ’Dialogen’.
Tidplan
- Införandet av rambeslut påbörjas omgående i nya ärenden och vid
omprövningar. Därefter sker förändringen succesivt under hösten.
Förvaltningen planerar och genomför insatser vad gäller utbildning,
information, teknikanpassning, avgifter och resursfördelning.

ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Eva Stråth (KD), för majoriteten, och Lynn Carlsson (S), för oppositionen, yrkar
bifall till förvaltningens förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Äldrenämndens beslut
Rambeslut
- Förtydligandet av rambeslut, som det redovisas i tjänsteskrivelse och bilaga,
godkänns.
- Allt beslutsfattande ska ske med stöd av socialtjänstlagen.
Förenklad handläggning
- Införandet av förenklad handläggning avseende omsorgs- och
omvårdnadsinsatser och på sikt även provboende i särskilt boende
godkänns.
ÄBIC
- Förvaltningen får i uppdrag att införa modellen Äldres behov i centrum
(ÄBIC), och att kontinuerligt återrapportera till nämnden hur arbetet
fortskrider i samband med information om ’Dialogen’.
Tidplan
- Införandet av rambeslut påbörjas omgående i nya ärenden och vid
omprövningar. Därefter sker förändringen succesivt under hösten.
Förvaltningen planerar och genomför insatser vad gäller utbildning,
information, teknikanpassning, avgifter och resursfördelning.

Beslutet expedieras till:
Cecilia Grefve
Ingeborg Esping
Eva Rosenkvist
Kajsa Samuelsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 102

Omstrukturering av Annero äldreboende från äldreboende med
hemtjänstavgift till äldreboende med helinackordering
Än/2014:80 731
Sammanfattning
De senaste åren har antalet beviljade timmar/beslut för de boende på Annero
varit högt. I juni 2014 hade man i genomsnitt 18,5 timmar mer hjälp per månad
än boende på kommunens övriga äldreboenden med hemtjänstavgift. För att på
bästa sätt kunna möta Visingsbornas behov av äldreboende föreslås att
verksamheten på Annero istället ska drivas som ett äldreboende med
helinackordering.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-08-04
Riskbedömning, daterad 2014-06-25
Samverkansprotokoll, daterat 2014-08-04
Förvaltningens förslag
− Äldreboendet Annero omstruktureras från ett äldreboende med hemtjänst
till ett äldreboende med helinackordering, med start senast från och med
2014-12-01.
MBL-behandling
Förslaget har behandlats i samverkan för äldreområde 3 den 4 augusti 2014.
Protokollet har delgivits nämnden. Fackliga företrädare ställer sig bakom
förslaget.

ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Eva Stråth (KD), för majoriteten, och Lynn Carlsson (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Äldrenämndens beslut
− Äldreboendet Annero omstruktureras från ett äldreboende med hemtjänst
till ett äldreboende med helinackordering, med start senast från och med
2014-12-01.

Beslutet expedieras till:
Annero
Cecilia Grefve
Ingeborg Esping
Camilla Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 103

Inlämnade förslag under äldrenämndens medborgardialoger
Än/2014:60 730
Sammanfattning
Äldrenämnden har under fyra måndagskvällar i maj bjudit in allmänheten på
medborgardialoger i fyra kommundelar. Syften har varit att möjliggöra en
dialog mellan medborgare och äldrenämndens ledamöter samt att erbjuda
information kring nämndens verksamheter. En viktig del av
medborgardialogerna har varit de förslag och synpunkter som besökarna
lämnat kring äldrenämndens verksamhetsområden. Dessa sammanställs i sin
helhet i bifogade bilagor.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-07-09
Sammanställning av inlämnade förslag, med bilagor, daterad 2014-07-09
Förvaltningens förslag
− Sammanställningen av inlämnade förslag från äldrenämndens
medborgardialoger godkänns.
− En fortsatt dialog ska ske i nämnden och nämndens presidie kring fortsatt
hantering av inlämnade förslag.
− Rapporten sänds vidare för spridning till pensionärsrådet, Seniorernas hus,
Union seniorboende och fritidskonsulenterna.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Eva Stråth (KD), för majoriteten, och Lynn Carlsson (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Äldrenämndens beslut
− Sammanställningen av inlämnade förslag från äldrenämndens
medborgardialoger godkänns.
− En fortsatt dialog ska ske i nämnden och nämndens presidie kring fortsatt
hantering av inlämnade förslag.
− Rapporten sänds vidare för spridning till pensionärsrådet, Seniorernas hus,
Union seniorboende och fritidskonsulenterna.
Beslutet expedieras till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Eva Rosenkvist
Kommunala pensionärsrådet
Seniorernas hus
Union seniorboende
Fritidskonsulenter
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-08-20

§ 104

Yttrande över detaljplan för del av Stensholm 1:425 m.fl.
Fagerslätt Östra i Huskvarna Jönköpings kommun
Än/2014:84 010
Sammanfattning
Samrådshandling har inkommit till socialförvaltningen från
stadsbyggnadskontoret den 9 juni 2014 rörande rubricerat ärende.
Äldrenämnden har möjlighet att yttra sig i ärendet senast den 27 augusti 2014.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-08-01
Remisshandling, daterad 2014-06-02
Remisshandling planprogram, daterad 2014-05-28
Förvaltningens förslag
− Detaljplanen tillstyrks med de synpunkter och kommentarer som
framkommer i socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2014-08-01.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Eva Stråth (KD), för majoriteten, och Lynn Carlsson (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Äldrenämndens beslut
− Detaljplanen tillstyrks med de synpunkter och kommentarer som
framkommer i socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2014-08-01.
Justering
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till
Stadsbyggnadsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

17

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Äldrenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-08-20

§ 105
Informationsmaterial inför förtidsröstning på äldreboenden. Extra
ärende
Än/2014:97 730
Sammanfattning
Valnämndens kansli har tagit fram en skrivelse med praktisk information till
enhetschefer på äldreboenden där förtidsröstning ska genomföras.
Förtidsröstning på äldreboenden äger rum den 7 september, en vecka innan den
ordinarie valdagen. Röstmottagarna har endast med sig blanka valsedlar, men
de olika partierna kan välja att leverera egna valsedlar med namn på
kandidater.
Beslutsunderlag
Informationsbrev från Valnämndens kansli, daterat 2014-08-15
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
− Eva Stråth (KD), för majoriteten, yrkar att äldrenämnden ställer sig bakom
skrivelse från valnämndens kansli, daterad 2014-08-15, med det
förtydligandet att texten ”någon/några dagar innan den 7 september” under
sista punkten på första sidan, ändras till ”senast fredagen den 5 september
klockan 10.00”.
Lynn Carlsson (S), för oppositionen, yrkar bifall till Eva Stråths (KD) förslag.
Äldrenämndens beslut
− Äldrenämnden ställer sig bakom skrivelse från valnämndens kansli, daterad
2014-08-15, med det förtydligandet att texten ”någon/några dagar innan
den 7 september” under sista punkten på första sidan, ändras till ”senast
fredagen den 5 september klockan 10.00”.

Beslutet expedieras till
Anna-Brita Nilsson, Valnämndens kansli

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2014-08-20

§ 106
Kurser & konferenser
a) Föreläsning med Torbjörn Stark, socialdirektör i Sundsvalls kommun, ”Med
kunden i centrum”, den 22 augusti, kl. 13.00 – 15.00, Sessionsalen, Kv
Hoven.
Äldrenämndens beslut
a) Ingegerd Hugosson (C), Susanne Agerbring (KD), Thomas Bäuml (M),
Lars-Evert Sahlin (S), Kjell Ekelund (S), Maggy Larsson (M), Margaretha
Strömberg (KD), Lynn Carlsson (S), Göran Filipsson (FP), Eva Stråth (KD),
Lars Hoel (M)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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