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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2021-05-31 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 53  Dnr 2020/1 

 

Budgetuppföljning januari –april 2021 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner budgetuppföljningen för perioden 
januari till och med april månad 2021. 

Beskrivning av ärendet 

Resultat 
I redovisningen för perioden januari-april 2021 visar förvaltningen ett negativt 
resultat på 4 310 tkr exkl. personalskuldsförändringen. Utan merkostnader med 
anledning av Covid-19 om 8 388 tkr hade förvaltningen visat ett positivt 
resultat på 4 078 tkr exklusive personalskuldsförändringen.  

För perioden är det redovisat en negativ kostnadsförändring på 6 700 tkr 
avseende personalskuldförändringen för januari till mars. Aprils 
personalskuldsförändring är inte utbokad i resultatet för perioden. 

Resultat inklusive personalskuld (exkl april)är ett negativt resultat på 11 010 tkr. 

Intäkter 
Periodens intäkter visar ett positivt resultat mot budget på 6 399 tkr. Intäkter 
för avgifter och taxor är uppbokade utifrån föregående månads resultat. Statliga 
intäkter med anledning av Covid-19 om 401 tkr har bokats ut för sjuklöner och 
ersättning för merkostnader som avser år 2020 om 2 284 tkr. Intäkter har 
bokats ner från balanskonton gällande äldreomsorgslyftet på 805 tkr och 
priopengar för psykisk ohälsa om 66 tkr. 

Kostnader 
Periodens kostnader visar ett negativt resultat på 17 409 tkr inkl. personalskuld 
januari-april 2021.  

Personalkostnaderna redovisar ett negativt resultat på 8 659 tkr exkl. 
personalskuld. 

Periodens totala kostnader exkl. personalskuld om 6 700 tkr och kostnader för 
covid-19 på 8 388 tkr visar ett negativt resultat på 10 709 tkr. 

Investeringar 
Under perioden har förvaltningen bokfört kostnader om 317 tkr av 
investeringsbudgeten på 2 873 tkr (inkl det extra anslaget på 878,3 tkr). 
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Beslutsunderlag 
1. § 40 vård-och omsorgsnämndens arbetsutskott 17 maj 2021. 

2. Tjänsteskrivelse med bilagor daterade 17 maj 2021. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Förvaltningsledningen 
Insidan för publicering 
Akt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(3) 

2021-05-31 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 54  Dnr 2020/1 

 

Rapportering av driftkostnader och investeringar, 
uppföljningstillfälle 2, år 2021g 

Beslut 
1. Nämnden godkänner periodens rapportering, enligt bilaga 1 daterad 19 

maj 2021 

2. Nämnden fastställer strukturplan med effektiviseringsåtgärder 
2021−2023, enligt bilaga 2 daterad 12 maj 2021 

3. Nämnden fastställer handlingsplan med åtgärder för att bidra till en 
ekonomi i balans 2021, enligt bilaga 3 daterad 21 maj 2021 

4. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att verkställa strukturplanens 
åtgärder, med återrapport vid nästa uppföljningstillfälle 

5. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att verkställa handlingsplanens 
åtgärder, med återrapport vid nästa uppföljningstillfälle 

Reservation:  
Lars Handegard reserverar sig mot beslutet gällande beslutspunkt 2. Bifogar 
skriftlig reservation. 

Beskrivning av ärendet 
Nämnderna ska tre gånger under pågående år rapportera till kommunstyrelsen 
hur det går med driftskostnaderna och investeringarna. Detta görs som ett led i 
att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sin uppsiktsplikt över övriga nämnder. 

Denna rapportering av vård- och omsorgsnämndens ekonomiska läge avser 
perioden januari−april 2021, och innefattar en prognos till årets slut (bilaga 1). 
Prognosen för driftskostnaderna beaktar de åtgärder som framgår av föreslagna 
strukturplan (bilaga 2) och handlingsplan (bilaga 3).    

Driftkostnader. Under perioden var nettokostnaderna för den löpande 
verksamheten totalt 11 mnkr högre än periodens budgeterade nivå, med störst 
avvikelse för covidkostnader. Utan ytterligare åtgärder väntas det till årets slut 
kvarstå en negativ budgetavvikelse på 11 mnkr.  

Förvaltningen har ingen möjlighet, på grund av rådande pandemi, att 
genomföra ytterligare åtgärder i en handlingsplan för att lämna en noll prognos. 
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Den enda åtgärden förvaltningen kan föreslå i annat fall är att minska antalet 
anställda (22 årsarbetare) motsvarande 11 miljoner. 

Förvaltningen bedömer att de åtgärder som man normalt skulle vidta för att nå 
en budget i balans inte är möjliga att verkställa under en pandemi. Att till 
exempel begränsa övertidsarbete och tillsättning av vikarier i tider av hög 
sjukfrånvaro på grund av att personalen uppmanas att vara hemma vid 
förkylningssymptom skulle innebära att vi inte kan säkerställa bemanningen. 
Konsekvensen av det blir att vi inte kan erbjuda en säker vård- och omsorg. En 
annan åtgärd som förvaltningen normalt sett brukar vidta är att stoppa olika 
typer av inköp men förvaltningen har redan minskat sina kostnader under året 
hittills. Detta trots att det bara sker nödvändiga inköp och att priserna för 
skyddsutrustning varit extremt höga på grund av pandemin. Därför bedömer 
förvaltningen att det inte finns några besparingar att hämta genom att begränsa 
inköp ytterligare. Hittills har förvaltningen redovisat närmare 9 mnkr, bara med 
anledning av pandemin. Tack vare ersättning och kompensation från staten 
gällande sjuklöner och intäkt som avsåg december 2020 så är den siffran lägre 
än de faktiska kostnader förvaltningen haft. Den enda åtgärden i en 
handlingsplan som förvaltningen kan föreslå, i annat fall ,är att minska antalet 
anställda (22 årsarbetare) motsvarande 11 mnkr, vilket är en åtgärd som inte 
heller sannolikt kan ge effekt i år. 

Den slutgiltiga prognosen för helåret – som beaktar struktur- och 
handlingsplanens åtgärder – är att driftbudgeten kommer överskridas med 
11 mnkr. 

Investeringar. Av det totala investeringsanslaget för året på 2,9 mnkr har 
0,3 mnkr bokförts under perioden. Enligt prognos kommer 2,9 mnkr av 
anslaget att upparbetas och bokföras till årets slut (100 procent). 

Beslutsunderlag 
1. § 41 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 17 maj 2021. 

2. Tjänsteskrivelse daterad den 21 maj 2021. 

Behandling 
Lars Handegard (V) yrkar: Att vård- och omsorgsnämnden begär extra anslag 
på 11.251 tkr hos kommunfullmäktige och stryker strukturåtgärderna 
bemanningsoptimering och övrigt i nämndens strukturplan. 

Åsa Bergkvist yrkar avslag på Lars Handegards förslag. 

Ordförande ställer frågan om nämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag 
beslutspunkt 1, 3, 4 och 5 och finner att nämnden beslutar så. 

Ordförande ställer förvaltningens förslag 2 mot Lars Handegards förslag och 
finner att vård- och omsorgsnämndens beslutar enligt förvaltningens förslag 2. 
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Reservation:  
Lars Handegard reserverar sig mot beslutet gällande beslutspunkt 2. 
     

   Ludvika 2021-05-31 

    

Reservation  

Jag reserverar mig mot vård- och omsorgsnämndens beslut om sparkrav på 
verksamheten (den så kallade strukturplanen). Istället för att sätta ytterligare 
press på en redan hårt ansatt verksamhet bör kommunen omprioritera sina 
ekonomiska resurser och öka vård- och omsorgs budget. Kommunen har idag 
ett oansvarigt högt överskottsmål på cirka 40 miljoner kronor, och balanserade 
vinster på flera tiotals miljoner i kommunens fastighetsbolag samtidigt som 
både skola och äldreomsorg saknar nödvändiga resurser. Det är hög tid att 
omprioritera och sätta välfärden först.  

Därför borde nämnden istället för besparingar begära tilläggsanslag på 11.251 
tkr för att kunna stryka besparingarna inom den så kallade 
bemanningsoptimeringen samt sparåtgärderna inom kategorin övrigt i 
strukturplanen.   

För Vänsterpartiet  

Lars Handegard 

______ 
 

Beslut skickas till 
Förvaltningsledningen 
Kommunstyrelsen, för kännedom 
Kommunstyrelse förvaltningens verksamhetskontroller, för sammanställning 
Ekonomienheten, för sammanställning 
Akt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2021-05-31 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 55  Dnr 2021/82 

 

Projektering för utbyte av Ljunghällsvägen 43, bostad 
med särskild service enl SoL 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar om projektering, under 2021, för utbyte 
av befintligt särskilt boende med heldygnsomsorg, Ljunghällsvägen 43, till 
särskilt boende med hemtjänst. 

Beskrivning av ärendet 
Ljunghällsvägen 43 är ett särskilt boende med heldygnsomsorg för personer 
med psykisk ohälsa. Verksamheten bedrivs i undermåliga lokaler som 
kommunen hyr av Region Dalarna. Detta medför att brukares 
självbestämmande och delaktighet påverkas negativt liksom personalens 
arbetsmiljö då personalutrymmet inte motsvarar de krav som kan ställas. Med 
anledning av detta har behov av projektering och utbyte av befintliga lokaler 
beskrivits i förvaltningens verksamhetsplan för år 2021. 

Ett utbyte av befintliga lokaler innebär att hyresavtalet med Region Dalarna kan 
sägas upp och att verksamheten kan bedrivas i kommunens nuvarande 
fastighetsbestånd vilket är ekonomist fördelaktigt trots kostnader för 
ombyggnation och anpassning av lokaler. 

Under de senaste åren har efterfrågan på särskilt boende med heldygnsomsorg 
minskat medan efterfrågan på platser med särskilt boende med hemtjänst med 
tillgång till gemensamhetsutrymmen och stöd av personal utifrån individuella 
behov ökat. Detta medför konsekvenser då kommunen inte kan verkställa 
ärenden inom rimlig tid vilket kan medföra viteskostnader för kommunen. 

Beslutsunderlag 
1. § 42 vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott den 17 maj 2021. 

2. Tjänsteskrivelse daterad den 9 april 2021-05-19 
 

______ 
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Beslut skickas till 
Verksamhetschef, LSS/Socialpsykiatri 
Enhetschef, Ljunghällsvägen 43 
Akt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2021-05-31 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 56  Dnr 2020/376 

 

Matlådor för miljön 

Beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att införa matlådor för miljön 
”klimatlådan”. 
2. Vård- och omsorgsnämnden uppdrar till förvaltningen att verkställa beslutet 
och erbjuda matlådor för miljön till anställda inom social-och utbildnings-
förvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen. 

Beskrivning av ärendet 
Vård- och omsorgsförvaltningens kostenhet vill minska kommunens 
klimatpåverkan genom att få ner serveringssvinnet ute på förskolor, skolor och 
äldreomsorg. Förvaltningens förslag i tjänsteskrivelse, daterad 3 november 
2020, för att minska serveringssvinnet ute i kommunens serveringar är att 
erbjuda kostenhetens personal, pedagoger i skolan och vård- och 
omsorgspersonal vid kommunens äldreboenden att köpa med sig mat efter att 
dagens servering är avslutad, till självkostnadspris. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade, vid sitt sammanträde den 16 december 
§ 94, att skicka ärendet på remiss för yttrande till social- och 
utbildningsnämnden och kommunstyrelsens innan beslut om ”Klimatlådan” 
fattas. 

Social- och utbildningsnämnden har i sitt yttrande, daterat 27 januari 2021, 
bifallit förslaget med matlådor för miljön 

Förvaltningen delar och beaktar kommunstyrelsens inkomna synpunkter i sitt 
yttrande, daterad 12 mars 2021, att ambitionen ändras till att det vid 
serveringens slut inte ska finnas någon mat kvar att sälja. Att försäljning av 
överbliven mat bör ske endast vid tillfälliga överskott och inte ska ses som en 
första åtgärd för att minska ner matsvinnet, utan i första hand bör mängden 
portioner anpassas. Uppföljning bör ske så att överskott inte blir permanent. 
Försäljning av överbliven mat ska gälla endast den mat som finns kvar ute i 
buffén efter avslutad servering och inte den mat som finns kvar inne i köket 
och kan sparas. 

Beslutsunderlag 
1. § 43 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 17 maj 2021. 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 20 maj 2021. 
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3. Tjänsteskrivelse, daterad 3 november 2020. 
4. Kommunstyrelsen yttrande, daterad 12 mars 2021. 
5. Social- och utbildningsnämndens yttrande, daterad 27 januari 2021. 

Behandling 
Åsa Bergkvist (S) yrkar på förslag till beslut: 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att införa matlådor för miljön 
”klimatlådan”. 
2. Vård- och omsorgsnämnden uppdrar till förvaltningen att verkställa beslutet 
och erbjuda matlådor för miljön till anställda inom social-och 
utbildningsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen. 
 
Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner att vård- och 
omsorgsnämnden beslutar enligt Åsa Bergkvists (S) förslag. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Förvaltningsledningen 
Enhetschefer, kostenheten 
Social- och utbildningsnämnden 
Kommunstyrelsen 
Akt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2021-05-31 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 57  Dnr 2021/20 

 

Yttrande - Motion - Inför språkkrav i svenska för 
anställning inom omsorgen 

Beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att avslå 

motionen  

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar lämna tjänsteskrivelsen, daterad 
29 april 2021, som sitt yttrande till Kommunfullmäktige 

Beskrivning av ärendet 
Fredrik Trygg, Sverigedemokraterna, har inkommit med en motion, daterad den 
16 december 2020, om att införa språkkrav i svenska för anställning inom 
omsorgen. 

Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige att besluta   

- att ge i vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta fram en plan 
tillsammans med social- och utbildningsförvaltningen och 
Västerbergslagens utbildningsförbund för att genomföra en obligatorisk 
språkkurs med språkkrav enligt Socialstyrelsens rekommendationer vid 
nyanställning i äldreomsorgen 

- att ge vård- och omsorgsförvaltningen, social- och 
utbildningsförvaltningen och Västerbergslagens utbildningsförbund i 
uppdrag att ta fram en plan för att genomföra språklyft för befintlig 
omsorgspersonal om behov finns. 

Senast datum för yttrande är 15 april 2021 med begärd förlängd svarstid till 1 
juni 2021 

Beslutsunderlag 
1. § 44 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott den 17 maj 2021 

2. Tjänsteskrivelse daterad den 29 april 2021 

Behandling 
Lars Handegard (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och avslag på 
motionen. 
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Åsa Bergkvist(S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut och avslag på 
motionen. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Förvaltningsledningen 
Enhetschef, bemanningsenheten 
Akt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2021-05-31 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 58  Dnr 2021/2 

 

Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal 
beslut om bistånd som inte har verkställts till och 
med 31 april 2021 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden tar del av och godkänner förvaltningens rapport 
och översänder rapporten till kommunfullmäktige för kännedom. 

Beskrivning av ärendet 
Sedan den 1 juli 2006 gäller bestämmelser i socialtjänstlagen och lagen om stöd 
och service, LSS, vilket syftar till att stärka rättssäkerheten för den enskilda som 
beviljats bistånd. Bestämmelserna avser: 

 Rapporteringsskyldighet när en kommun inte verkställer sitt eget 
gynnande beslut om bistånds till Inspektionen för vård och omsorg, 
IVO. 

 Särskild avgift (sanktionsavgift) när en kommun inte verkställer sitt eget 
gynnande beslut inom skälig tid (3 månader). 

 Utökade möjligheter för kommunala revisorer att granska ärenden som 
rör myndighetsutövning mot enskild, när det gäller hur vård- och 
omsorgsnämnden verkställer sina egna gynnande beslut. 

 Ansvarig nämnd och kommunfullmäktige ska underrättas om antal 
gynnande beslut som inte verkställs inom skälig tid. 

Varje kvartal rapporterar vård- och omsorgsförvaltningen till IVO vilka 
gynnande beslut som inte verkställts inom skälig tid. 

Varje månad lämnas statistikrapport till vård- och omsorgsnämnden och 
kommunfullmäktige över hur många gynnande beslut som inte har verkställts 
inom tre månader.  
Statistikrapporten beskriver vilken typ av bistånd som besluten gäller, antal 
beslut som inte verkställts inom tre månader samt hur lång tid det har gått från 
dagen för respektive beslut. Rapporteringen sker en gång varje månad och 
upprepas till dess att beslutet är verkställt. Ett beslut är verkställt när den 
enskilde tillhandahålls den beviljade insatsen. 

  

14



  
      

 
      

 

2(2) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 
Denna rapport avser de uppgifter som fanns tillgängliga den 30 april 2021. 

Statistikrapport den 30 april 2021 

Antal beslut som inte har verkställts inom tre månader. Andel kvinnor respektive män och  
antal av dessa som tackat nej till erbjudande. 

Antal beslut Varav  
kvinnor 

Varav  
män 

Antal som tackat nej till 
erbjudande 

3 1 2 3 

 

 Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader. 

Beslut om Antal 
LSS – gruppbostad 2 

Äldreboende- demens 1 
 

Antal dagar från dagen för respektive beslut till rapporteringstillfälle samt orsak till beslut som 
inte verkställts. 

Beslut om Besluts- 
datum 

Antal 
 dagar 

Kvinna 
eller  
man 

Tackat nej till 
erbjuden plats (1) 
Resursbrist (2) 
Annat (3) 

LSS – 
gruppbostad 

2020-01-14 472 M 1 

LSS – 
gruppbostad 

2020-02-17 438 M 1 

Äldreboende – 
demens 

2020-11-29  152 K 1 

 

Beslutsunderlag 
1. § 45 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 17 maj 2021. 

2. Tjänsteskrivelse daterad den 3 maj 2021. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige, för kännedom 
Akt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2021-05-31 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 59  Dnr 2021/3 

 

Meddelanden  

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av inkomna 
meddelanden. 

Beskrivning av ärendet 
1. Von 2021/44 

Utskrivningsklara april 2021 

2. Von 2018/232 
Beslut KS  § 84 2021-04-20 Återrapport av utevistelsegaranti 

3. Von 2020/315 
Beslut KS  § 81 2021-04-20 Utredning om förutsättningarna att införa 
en fritidsbank 

4. Von 2020/1 
Beslut KS § 74 2021-04-20 Rapportering av verksamhetsmål och 
ekonomi, uppföljningstillfälle 1 år 2021 

5. Von 2021/144 
Beslut KS § 75 2021-04-20 Redovisning av kommunens kvalitet i 
korthet 2020 

6. Von 2020/77 
Beslut KS § 76 2021-04-20 Plan för intern kontroll 2021 

7. Von 2021/100 
IVO – Tillsyn för privata utförare – ärendet avslutas 

8. Von 2019/30 
§18 KF 2020-02-03 Svar på Motion - Sex timmars arbetsdag med 
bibehållen lön inom äldrevården - till gagn för både vårdtagare och 
personal 

9. Von 2019/35 
§ 125 KF 2020-09-07 Svar på motion - Utöka platserna på 
äldreboenden- tvinga inte äldre till isolering i hemmen 
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2(2) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

10. Von 2019/10 
Beslut KF 2021-05-10 Val av ersättare i Vård- och omsorgsnämnden 
(002) 

11. Von 2018/169 
Ivo – Meddelande om inspektion  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 31 maj 2021. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Akt
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2021-05-31 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 60  Dnr 2021/4 

 

Delegationer till vård- och omsorgsnämnden 2021 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

Beskrivning av ärendet 
Vård-och omsorgsnämnden här överlåtit sin beslutanderätt till utskott, 
ordförande och tjänstemän enligt en av vård- och omsorgsnämnden antagen 
delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till vård- och omsorgsnämnden. 

Redovisningen innebär inte att vård- och omsorgsnämnden får ompröva eller 
fastställa delegationsbesluten. Däremot står det vård- och omsorgsnämnden 
fritt att återkalla lämnad delegation. 

1. Biståndsbeslut  
- 2021-04-01-2021-04-30 

2. Arbetsutskottet 
- Arbetsutskottet 2021-05-17 § 40-47  
- Enskilda ärenden 2021-05-17 § 9-16 

3.  Kurser 
- Uppstartsmöte för verksamhetsutveckling 
- Utvecklingsdag i fysioterapi 
- Stabsutbildning 
- Kom och Fika 
- Ledarskap i den digitala transformationen 

4. Arbetsmiljö 
- 

5. Förordnanden 
- Gun-Britt Hedsten verksamhetschef 2021-06-21-2021-07-11 
- Anneli Lindahl verksamhetschef 2021-07-12- 2021-07-18 
- Anneli Lindahl verksamhetschef 2021-08-02-2021-08-15 
- Gun-Britt Hedsten verksamhetschef 2021-08-16-2021-08-31 

6. Ledigheter 
-Tjänstledigheter  
- Enskild angelägenhet 
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2(2) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

- Facklig/Politisk 
- Önskad sysselsättning 

7. Övriga delegationsbeslut 

8. Anställningsavtal 
- 181 stycken 

9. Fonder 
- Inga aktuella 

 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 20 maj 2021. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Akt
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-05-31 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 61  Dnr 2021/11 

 

Information från förvaltningen 

 
- Covid – 19 
- Vaccination 
- Sommarjobb  

______ 
 

Beslut skickas till 
Akt
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-05-31 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 62  Dnr 2021/12 

 

Information från ordförande 

 
- Uppdatering om mötesdatumen  
- Styrdokument – Regler och gåvor 
- Budget 2022  

______ 
 

Beslut skickas till 
Akt
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