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VON § 16/22
Information VON 2022-04-28
VON2022.0002

Behandlat av Datum Ärende
1 Vård- och omsorgsnämnden 2022-04-28 16/22

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar notera informationen.

Presidiet informerar
- Då sammanträdet ursprungligen planerades som heldag kommer de som missar 

arbete för heldag få arbetstidsersättning för detta trots att dagens möte är ett 
halvdagssammanträde. D.v.s. arvode utgår för halvdag men ersättning för förlorad 
arbetstid kan sökas för heldag.

Verksamheten informerar
- Sektorns månadsrapport
- Funkisfestivalen 2022, fritidssamordnare Elin Nilsson, målgruppsrepresentant Linda 

Jensen, enhetschef Annelie Sandin visar film från en av deltävlingarna samt 
informerar om uttagningsprocessen, samarbetsparter, genomförande och finalen 29 
augusti som Skövdes finalist kvalat in till.

- Ung omsorg, Avdelningschef Jonas Engelbrektsson, fritidsledare/demenssköterska 
Heidi Berglund och fritidsledare Johanna Ringqvist informerar om verksamheten, 
vilka som bedriver den och hur den är organiserad.

- Övrig information, Medicinskt ansvarig sjuksköterska Josefina Söderström, 
sektorchef Per Granath och controller Lena Persson informerar och svarar på frågor.

Handlingar
VON månadsuppföljning 2022.pdf
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VON § 17/22
Utemiljöer - uppföljning av plan för underhåll
VON2022.0065

Behandlat av Datum Ärende
1 Vård- och omsorgsnämnden 2022-04-28 17/22

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporteringen och lägger informationen till 
handlingarna.

Bakgrund
Vård- och omsorgsnämnden har tidigare tillfört medel till sektor service för underhåll av 
utemiljöer. Detta är en rapportering från sektor service om hur dessa medel använts samt 
nulägesrapport från berörda utemiljöer. Jesper Nyström, enhetschef drift, Johan Siwer, 
gruppledare för förvaltarna och Rikard Carlsson, sektorchef SSE föredrar om lägesbild, 
organisation och framtida upplägg och underhåll.
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VON § 18/22
Demografisk utveckling av äldre samt framtida behov av 
äldreomsorg, äldreboende och bostad med särskild 
service
VON2022.0066

Behandlat av Datum Ärende
1 Vård- och omsorgsnämnden 2022-04-28 18/22

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar notera informationen.

Bakgrund
Sektor vård- och omsorg, genom controller Lena Persson och utvecklare Freddy Mattsson, 
informerar nämnden om nuvarande demografiska utveckling samt det framtida behovet av 
äldreomsorg, äldreboende och bostad med särskild service. Detta är en del i arbetet med den 
interna kontrollen.

Skickas till
Lena Persson, Controller
Freddy Mattsson, utvecklingsenheten
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VON § 19/22
Lokalinvesteringar
VON2022.0067

Behandlat av Datum Ärende
1 Vård- och omsorgsnämnden 2022-04-28 19/22

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna rapporteringen och notera informationen.

Bakgrund
Sektor vård- och omsorg informerar nämnden om lokalinvesteringar.

Skickas till
Freddy Mattsson, SVO
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VON § 20/22
Återrapportering av statsbidrag för 2021 och 
statsbidragsansökningar 2022
VON2022.0068

Behandlat av Datum Ärende
1 Vård- och omsorgsnämnden 2022-04-28 20/22

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna rapporteringen samt notera informationen.

Bakgrund
Sektor vård- och omsorg informerar nämnden om föregående års statsbidrag samt 
statsbidragsansökningar för 2022.

Under 2021 har sektorn kunnat söka följande statsbidrag från Socialstyrelsen.
• Att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg
• Habiliteringsersättning
• Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen om 

personer med demenssjukdom 
• Prestationsbaserat statsbidrag till kommuner för att minska andelen timanställningar 

inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre
• Prestationsbaserat statsbidrag till kommuner i syfte att utöka bemanningen av 

sjuksköterskor på särskilda boenden
• Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer
• Äldreomsorgslyftet

Totalt omfattar statsbidragen 37,5 miljoner kronor. 

För 2022 finns följande statsbidrag utlysta hittills i år: 
• Att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg
• Habiliteringsersättning
• Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen om 

personer med demenssjukdom 
• Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer
• Äldreomsorgslyftet
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Totalt har/kommer ansökningar omfattande 43,3 mnkr lämnats in. 

Utöver statsbidrag från socialstyrelsen utbetalas även även vissa statsbidrag av 
Kammarkollegiet. Under 2021 och 2022 handlar det om teknik, kvalitet och effektivitet med 
den äldre i fokus. (2021: 895 891 kr och 2022: 884 251 kr)

Statsbidrag Nära Vård saomordnas via kommunalförbundet Skaraborg och söks via SKR 
(Sveriges kommuner och landsting). För  2021 redovisades kostnader på 1,8 mnkr. För 2022 
har någon summa inte utlysts ännu. 

Skickas till
Lena Persson, controller SVO
Marie Lindholm, ekonom SVO
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VON § 21/22
Statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård 
och omsorg
VON2022.0031

Behandlat av Datum Ärende
1 Vård- och omsorgsnämnden 2022-04-28 21/22

Beslut
Vård- och omsorgsnämden beslutar notera informationen.

Bakgrund
Sektorn informerar nämnden om ansökan om statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv 
inom vård och omsorg.

Förvaltningen har lämnat in en ansökan om statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv 
inom vård och omsorg (återhämtningsbonusen). Från anvisningarna: ”Statsbidraget kan 
sökan för att stärka förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv för personal. Medel kan sökas 
för kostnader avseende projekt som innebär att verksamheten prövar nya eller 
vidareutvecklar befintliga arbetsmetoder, arbetssätt eller arbetstidsmodeller för att 
långsiktigt stärka arbetsmiljön.”

Förvaltningen har lämnat in ansökan om totalt 7,4 miljoner kronor till att genomföra fyra 
olika projekt under året. 

1. Projekt sänkt veckoarbetstid för sjuksköterskor kväll och natt 2,4 mnkr
2. Hälsoprojekt för hållbart arbetsliv 2,4 mnkr
3. Projekt kvotering av arbetstid för vård- och omsorgspersonal inom äldreomsorgen 

2,2 mnkr
4. Verksamhetsutveckling med fokus på bemanningsekonomi 0,3 mnkr

Skickas till
SVO Ledningsgrupp
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VON § 22/22
Revisionsrapport avseende planering för framtidens 
äldreomsorg
VON2022.0044

Behandlat av Datum Ärende
1 Vård- och omsorgsnämnden 2022-04-28 22/22

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Bakgrund

Kommunens revisorer har gett ett granskningsuppdrag till PWC. Syftet med granskningen 
var att bedöma om vård- och omsorgsnämnden säkerställer att arbetet med att utforma 
framtidens äldreomsorg bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll.
Resultatet av granskningen visar gröna prickar på tre områden: finns det en långsiktig 
planering för framtidens äldreomsorg, finns det en tydlig och ändamålsenlig framtidsstrategi 
avseende utbud av äldreomsorg samt att beslutsunderlagen inom området är heltäckande. 
Området ”säkerställs det att ansvariga chefer för verksamhetsplanering/utveckling har 
tillräcklig kompetens om digitaliseringens möjligheter?” fick ett gult resultat och området 
”finns det en tillräcklig uppföljning av arbetet med att utforma framtidens äldreomsorg till 
omfattning och innehåll?” ett rött resultat. 

Bifogat finns ett förslag på årskalender som underlag för diskussion. Ärendet kommer upp 
för beslut på sammanträdet i maj. 

Kommunens revisorer önskar kommentarer kring granskningen senast 2022-06-30, vilket 
kommer hanteras på sammanträdet i maj. 

Handlingar
Slutgiltig rapport, Framtidens äldreomsorg Skövde kommun.pdf                                                                                                                                                    
~ VON2022.0060-1 Vård- och omsorgsnämndens årskalender - förslag 664016_5_0 (1)
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VON § 23/22
Svar på motion om bemanning i vård och omsorg
VON2022.0050

Behandlat av Datum Ärende
1 Vård- och omsorgsnämnden 2022-04-28 23/22

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
anse motionen besvarad.

Yrkanden
Bjarne Medin (S) yrkar bifall till motionen och Gun Sandelius (KD) yrkar bifall till liggande 
förslag om att anse motionen besvarad.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två yrkanden, ställer framförda yrkanden mot varandra 
och finner att vård- och omsorgsnämnden beslutar i enlighet med Gun Sandelius (KD) 
yrkande om att anse motionen besvarad.

Reservationer
Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig till förmån för eget förslag och motiverar det 
enligt nedan.
”Socialdemokraterna anser endast motionen delvis vara besvarad mot bakgrund av följande:
Svaret lyfter sektorns arbete med ett nära ledarskap. Svaret belyser även de 
utbildningsinsatser som motionärerna efterfrågar gällande personalens kunskaper i svenska 
och att eventuella studier ska kunna utföras på betald arbetstid. 
Socialdemokraterna saknar dock en tydlig beskrivning kring motionärernas förslag om ökad 
bemanning. I bakgrunden till förslagen beskrivs arbetsscheman som sliter ut personalen och 
oro kring otillräcklig bemanning från vårdtagares anhöriga. Svaret belyser inte den delen av 
motionen annat än att beskriva de riktade statsbidrag som kommit nämnden till godo genom 
uppräkning av ett antal insatser där ökad bemanning inom särskilt boende är en av dem. Det 
framgår dock inte hur den ökade bemanningen har visat sig, om den har haft påverkan på 
personalens upplevelse av scheman som slitsamma eller anhörigas upplevelse av otillräcklig 
bemanning.  Socialdemokraterna saknar en tydlig skrivning kring på vilket sätt 
bemanningen har ökat och om det har lett till förbättringar för personalen.”
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Bakgrund
Socialdemokraterna har i motion föreslagit följande åtgärder gällande bemanning inom 
äldreomsorgen

- Öka bemanningsgraden,
- det finns ett ledarskap nära verksamheten, och att personalen är delaktig.
- alla som möter äldre ska ha tillräckliga kunskaper i svenska och att de som behöver 

ska kunna studera på betald arbetstid.

De senaste åren har flera riktade statsbidrag tillkommit för att stärka äldreomsorgen. Dessa 
skapar förutsättningar för en högre måluppfyllelse. Vård -och omsorgsnämnden har aktivt 
sökt och tagit del av dessa samt därefter beslutat om inriktning för hur de ska användas. 
Statsbidragen är en förutsättning för vård- och omsorgsnämndens internbudget för 2022 och 
utav de av nämnden utpekade satsningarna svarar nedanstående mot motionärens förslag.

Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer
Statsbidraget uppskattas till  drygt 20 miljoner kronor och har förstärkt budgeten enligt de 
förutsättningar som vård- och omsorgsnämnden beslutade i mars 2021 (i huvudsak: höjning 
av LOV-ersättningen inom hemtjänst, ökad bemanning inom särskilda boenden samt 
förstärkt personalbudget för personalens APT, kompetensutveckling och 
verksamhetsutveckling).
Sektorn har genom budgetprioriteringar genomfört förstärkningar avseende utökat antal 
chefer och enhetssamordnare som administrativt stöd till chef. Allt i syfte att minska antalet 
underställda per chef samt frigöra tid för chef att arbeta nära verksamheten.

Utbildningsinsatser
Genom medel från det s.k. Äldreomsorgslyftet har vård- och omsorgsnämnden under 2021 
bedrivit utbildningsinsatser för  4,7 miljoner och 9 miljoner är sökta för 2022.  Påbörjade 
utbildningar under 2021 fortgår och nya utbildningsomgångar kan startas med stöd av 
fortsatta statsbidrag. Dels ges outbildad personal möjlighet att på betald arbetstid genomföra 
omvårdnadutbildning via Vuxenutbildningen samt specialistutbildningar för undersköterskor 
via Yrkeshögskoleutbildningen.  Här ingår även språkstödshandledarutbildning för att stärka 
medarbetares språkliga kompetens i yrket. Verksamheten har dessutom fått nämndens 
uppdrag att inventera behovet av yrkessvenska för personal som inte har svenska som 
modersmål samt utforma utbildningsinsatser vid behov. En sådan utbildningsinsats kan 
påbörjas under hösten 2022 och bedrivas med stöd av Äldreomsorgslyftet. 

Med ovanstående redovisning av pågående åtgärder kring bemanning och 
kompetensutveckling inom äldreomsorgen, föreslås motionen anses vara besvarad. 

Handlingar
Motion om bemanning i vård och omsorg (S)

Skickas till
Kommunstyrelsen
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VON § 24/22
Rapportering enligt lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) 28 § f-g av ej verkställda beslut 
enligt 9 § LSS, kvartal 1, 2022
VON2022.0010

Behandlat av Datum Ärende
1 Vård- och omsorgsnämnden 2022-04-28 24/22

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner framtagen rapport.

Bakgrund
Sektor vård och omsorg skickar kvartalsvis rapporter över de gynnande biståndsbeslut enligt 
LSS som ej verkställts inom tre månader från dagen för beslutet, till Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO). Rapporten gäller även beslut som inte verkställts på nytt efter det att 
verkställigheten avbrutits.

Aktuell statistik
För kvartal 1 2022 har 53 individrapporter meddelats IVO på beslut enligt LSS som ej 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum eller datum för avbrott med följande 
fördelning enligt nedanstående tabell.

Insats Antal ej verkställda 
beslut

Antal avbrutna 
verkställigheter

Bostad med särskild service, vuxna 7
Bostad med särskild service, barn och 
unga 1

Kontaktperson 3 10
Personlig assistans 2 6
Korttidsvistelse 13
Korttidstillsyn 1
Daglig verksamhet 10

Tabellen visar antalet inlämnade individrapporter och IVO:s beslut från det lagen trädde i 
kraft 2008
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 Inlämnade IVO ansökt om Förvaltningsrättens
 individrapporter särskild avgift dom
2010 5
2011 43
2012 72
2013 46
2014 29 1 63.000
2015 47
2016 65
2017 102
2018 129 1 18.828
2019 147 1 16.000
2020 415
2021 233
2022 Q1 53
summa 1386 3 97.928 

Handlingar
Bilaga till rapportering enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 28 § 
f-g av ej verkställda beslutenligt 9 § LSS, kvartal 1, 2022. Bakgrund till ej verkställda beslut                                                                                                                                                    
Rapport till kommunfullmäktige/IVO av ej verkställda beslut LSS kvartal 1 2022

Skickas till

Kommunstyrelsen
Processledare LSS, utvecklingsenheten SVO
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VON § 25/22
Rapportering enligt Socialtjänstlagen 16 kap. 6 f-h § av ej 
verkställda beslut enligt 4 kap.1 § SoL, kvartal 1, 2022
VON2022.0063

Behandlat av Datum Ärende
1 Vård- och omsorgsnämnden 2022-04-28 25/22

Beslut
Vård-och omsorgsnämnden godkänner framtagen rapport.

Bakgrund
Sektor vård och omsorg skickar kvartalsvis rapporter över de gynnande biståndsbeslut enligt 
4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och enligt LSS som ej verkställts inom tre månader från 
dagen för beslutet, till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapporten gäller även 
beslut som inte verkställts på nytt efter det att verkställigheten avbrutits.
Aktuell statistik

För kvartal 1 2022 skickades 6 individrapporter till IVO gällande beslut enligt Sol som ej 
verkställts inom tre månader. Av de besluten gällde samtliga beslut särskilt boende. Under 
perioden har inget av besluten verkställts eller avslutats av annan orsak.

Orsaker till att beslut ej verkställts enligt Sol.

Särskilt boende för äldre. 
- En person har väntat 527 dagar på erbjudande om äldreboende med önskemål om 

Solgårdens äldreboende. Har tidigare fått flera erbjudanden om Solgårdens äldreboende 
men avböjt dessa då vederbörande vill bo kvar i ordinärt boende eftersom de aktuella 
rummen upplevts som för stora. Har under väntetiden haft insatser av hemtjänst i 
ordinärt boende samt får mycket stöttning av anhöriga.  Under gångna kvartalet har 
vederbörande försämrats i sina förmågor och har nu accepterat ett erbjudande om 
Solgårdens äldreboende och inväntar nu flytt dit.

- En person har väntat 372 dagar på erbjudande om äldreboende med mycket starkt 
önskemål om Ekedals äldreboende. Har fått flera erbjudande om äldreboende men 
avböjt dessa då det inte var vederbörandes första hand alternativ. Har under väntetiden 
insatser av hemtjänst i ordinärt boende. 
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- En person har väntat 128 dagar på erbjudande på äldreboende. Har under väntetiden fått 
erbjudande om äldreboende som avböjts eftersom byggnaden i fråga upplevdes som för 
stor. Personen befinner sig under väntetiden i ordinärt boende i annan kommun. 

- En person har väntat 119 dagar på erbjudande på äldreboende. Har under väntetiden fått 
erbjudande om äldreboende som avböjts eftersom den enskilde inte vill flytta till 
äldreboende ännu. Har under väntetiden insatser i ordinärt boende.  

- En person har väntat 119 dagar på erbjudande på äldreboende. Har under väntetiden fått 
flera erbjudanden om äldreboende som avböjts eftersom den enskilde inte vill flytta till 
äldreboende ännu. Har under väntetiden insatser i ordinärt boende.  

- En person har väntat 113 dagar på erbjudande på äldreboende. Har under väntetiden fått 
flera erbjudanden om äldreboende som avböjts eftersom den enskilde inte vill flytta till 
äldreboende ännu. Vill tidigast få erbjudanden under hösten 2022. Har under väntetiden 
insatser i ordinärt boende.  
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Handlingar
Rapport till kommunfullmäktige IVO kv1 2022

Skickas till
Niklas Börjesson, planeringsledare SVO
Kommunstyrelsen
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VON § 26/22
Anmälningsärenden vård- och omsorgsnämnden 2022-04-
28
VON2022.0004

Behandlat av Datum Ärende
1 Vård- och omsorgsnämnden 2022-04-28 26/22

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anse nedanstående handlingar som anmälda.

Bakgrund
Nedanstående handlingar har inkommit och anmälts till vård- och omsorgsnämnden.

Handlingar
Dom i mål nr 110-22 Överklagat beslut kontaktperson enligt lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, LSS, maskad                                                                                                                                                    
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2022-02-28 - Policy för 
ekonomi och verksamhetsstyrning                                                                                                                                                    
Policy för ekonomi och verksamhetsstyrning (slutligt beslutad av KF 2022-02-28)                                                                                                                                                    
IVO överlämnar klagomål på verksamhet gruppbostad Smedsgården Dnr 3.4.2-10408/2022-
2, maskad                                                                                                                                                    
Överklagan beslut om kontaktperson, maskad                                                                                                                                                    
KSAU § 59_22 Remiss Samverkansavtal digitala hjälpmedel.msg                                                                                                                                                    
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde den 2022-03-30 - 
Remiss Samverkansa....pdf                                                                                                                                                    
Överklagan beslut om korttidsvistelse, maskad                                                                                                                                                    
KF § 32_22 Ombudgetering av investeringsmedel 2021-2022                                                                                                                                                    
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2022-03-28 - Ombudgetering 
av investeringsmedel 2021-2022                                                                                                                                                    
Ombudgetering investeringar 2021-2022 underlag för beslut                                                                                                                                                    
KF § 33_22 Anmälningsärende till kommunfullmäktige 28 mars 2022                                                                                                                                                    
KF § 33_22 Anmälningsärenden, anmälan av avsägelse                                                                                                                                                    
KF § 34_22 Valärenden                                                                                                                                                    
KF § 34_22 Valärenden                                                                                                                                                    
KF § 30_22 Beslut om lokal handlingsplan för suicidprevention                                                                                                                                                    
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2022-03-28 - Beslut om lokal 
handlingsplan för suicidprevention                                                                                                                                                    
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Lokal handlingsplan för suicidprevention (slutligt beslutad av KF 2022-03-28)                                                                                                                                                    
Överklagan beslut personlig assistans, maskad
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VON § 27/22
Redovisning av delegationsbeslut 2022-04-28
VON2022.0003

Behandlat av Datum Ärende
1 Vård- och omsorgsnämnden 2022-04-28 27/22

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av nedanstående delegationsbeslut.

Bakgrund
Vård- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän 
enligt den av vård- och omsorgsnämnden antagna delegationsordningen (VON § 26/20). 
Dessa beslut skall 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 delegering. Ärenden som inte är 
delegerade ligger kvar på nämnden. Nedan listas anmälda delegationsbeslut.

Biståndsbeslut enligt LSS och SoL (del 3-4)
- Biståndsbeslut SoL mars 2022 Dnr: VON2021.0016
- Biståndsbeslut LSS mars 2022. Dnr: VON2021.0017

Ärenden enligt lex Sarah (del 3.20 och 4.22)
- Delegationsbeslut för anmälan lex Sarah. Dnr. VON2022.0043

Installation/återtagande av trygghetslarm (del 3.17-3.18)
Nedanstående förteckningar återfinns under ärende VON2021.0020.
- Förteckning över installation/återtagande av trygghetslarm mars 2022.

Handlingar
Delegationsbeslut för anmälan enligt lex Sarah, underskrivet                                                                                                                                                    
Förteckning beslutsattestanter beslutsdatum 2022-03-23                                                                                                                                                    
Förteckning beslutsattestanter beslutsdatum 2022-03-23                                                                                                                                                    
Förteckning beslutsattestanter beslutsdatum 2022-03-29                                                                                                                                                    
Förteckning beslutsattestanter beslutsdatum 2022-04-04                                                                                                                                                    
Förteckning beslutsattestanter beslutsdatum 2022-04-04                                                                                                                                                    
Biståndsbeslut SoL mars 2022                                                                                                                                                    
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Biståndsbeslut LSS mars 2022                                                                                                                                                    
Delegationsbeslut bostadsanpassningsbidrag mars 2022                                                                                                                                                    
Förteckning över installation/återtagande av trygghetslarm mars 2022
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VON § 28/22
Anmälan av förrättningar 2022-04-28
VON2022.0007

Behandlat av Datum Ärende
1 Vård- och omsorgsnämnden 2022-04-28 28/22

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anse nedanstående förrättningar som anmälda.

Bakgrund

Förrättning: Styrelsemöte stiftelserna/Vallen
Datum och plats: 30 mars, Kyrkans hus
Deltagande: Theres Sahlström

Förrättning: Avstämning inför PSS 
Datum och plats: 6 april, Digitalt
Deltagande: Theres Sahlström

Förrättning: Budgetöverlämning
Datum och plats: 7 april, Sessionssalen
Deltagande: Theres Sahlström och Gun Sandelius

Förrättning: Beredningen medborgare och folkhälsa
Datum och plats: 20 april, KS-salen
Deltagande: Theres Sahlström

Förrättning: Funktionshinderpolitiken i kommun och region
Datum och plats: 20 april, Digitalt
Deltagande: Gun Sandelius och Bjarne Medin

Förrättning: Beredningen Medicintekniska hjälpmedel
Datum och plats: 22 april, Digitalt
Deltagande: Theres Sahlström

Förrättning: Invigning av vardagstankar - visningsmiljö för kognitivt vardagsstöd
Datum och plats: 22 april, Socialtjänsten
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Deltagande: Gun Sandelius, Mona Johansson och Marie-Louise Karlberg

Förrättning: Norrköpings Anhörigverksamhet
Datum och plats: 22-23 april, Norrköping
Deltagande: Theres Sahlström

Förrättning: Kommunala pensionärsrådet
Datum och plats: 25 april, KS-salen
Deltagande: Theres Sahlström

Skickas till
Arvodesadministratör, enhet demokratistöd
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