NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden

Ledamöter

Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kommunkontoret i Bergsjö

Tid:

Onsdag 22 augusti 2007 kl. 08:30

1.

Val av justerare

2.

Hvb-hemmet Framtiden i Bergsjö. (OA § 92/2007)
(info: Britt Sjöberg, Lena Carlsson k. 08:45)

3.

Besök/info av företrädare för X-Trafik (Roger
Östlund) och Segersta beställningscentral (Lars
Morin) ang färdtjänst. Kl. 10:00-11:00

4.

Färdtjänsttaxa: kollektivtrafikens ombordtaxa,
X-Trafik (info: Gun Johansson)

Kl.
11:00
Gun

5.

Besök/info av personal från bemanningsenheten
(info: Susan Bokestig kl. 11:30)

Kl.
11:30
Susan

6.

Rapport från Länsstyrelsen: Maxtaxa inom
äldreomsorgen. (Info: Anki Åkerlund, Anette
Lindgren, Eva Gottvall Bruno kl. 13:00) BILAGA

7.

Lokalen ”Delfinen” i Bergsjö (info: Eva Gottvall
Bruno och Kristina Holmsten kl. 13:30)

8.

Ekonomirapporter för 2007-06 och 2007-07. (info:
Jennie Svensk kl. 13:45) BILAGOR

9.

Budget 2008

10.

Rutiner för handläggning av ärenden enligt LSS

100/2006

51/2007

115/2007

414/2007

Kl.
08:45
Britt
Lena
Kl.
10:0011:00

Kl.
13:00
Anki
Anette
Eva
Kl.
13:30
Eva
Kristina
Kl.
13:45
Jennie

Kl.

(OA § 91/2007) (info: Lena Landin kl. 14:15)
Handlingarna/förslag till rutiner skickades ut
inför nämndens möte i juni

14:15
Lena L

11.

IT-stöd (OA § 93/2007) (info: Carina Nilsson kl.
15:00)

445/2006

Kl.
15:00
Carina

12.

Rutinbeskrivning för handläggning och
dokumentation inom IFO (OA § 32/2007)

571/2006

Ev.
Dick
info
15:15

13.

Yttrande till Länsstyrelsen: Ansökan om tillstånd
enligt 7 kap 1 § SoL, hvb-hem Vinkeln i Bergsjö

14.

Rapporter/information

15.

Delegeringsbeslut

16.

Delgivningar

17.

Kurser/konferenser

51/2007

Har du förhinder meddela din partiföreträdare snarast.
Har du frågor kring handlingarna kontakta Ulla Britt Hånell
tfn: 0652-36233 eller e-post: ulla-britt.hanell@nordantig.se
Tänk på ev. allergiker, använd inte parfym!

Sven-Åke Eriksson (c)
Ordförande
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ÄRENDE 1
Val av justerare
Förslag: Barbro Högström-Larsson (c)

ÄRENDE 2

100/2006

Hvb-hemmet Framtiden i Bergsjö
Bakgrund
En utvärdering ska göras angående kommunens bedhandlingshem för
vård och boende ”Framtiden” i Bergsjö och eventuell verksamhet inför
2008.
Föreligger tjänsteutlåtande från föreståndaren vid Framtiden, Britt
Sjöberg, daterat 2007-08-14:
Framtidens Familjebehandling – Första året
Vårddygn
Verksamheten har under första året haft interna placeringar med 3167
vårddygn till en kostnad på 3 500 385 kr för kommunen.
Om kommunen placerat externt istället skulle kostnaden bli
motsvarande 6 334 000 kr vid en uppskattad dygnskostnad á 2 000 kr.*
*Dygnskostnaden är lägre än riksgenomsnittet för jämförbar
verksamhet.
Besparing för kommunen vid interna placeringar har uppskattningsvis
varit
2 833 615 kronor under verksamhetens första år.
Verksamheten har inte kunnat infria förväntningarna på extern
försäljning á
1 000 000 kr vid dags datum.
Utvecklingsstrategier
Verksamheten har gjort en presentation i form av en folder som
skickats ut till
placeringsansvarig personal i kranskommunerna. Nytt utskick kommer
att göras under hösten i ett utvidgat område.
Personal har under våren arbetat aktivt utåtriktat med att presentera
verksamheten för andra kommuner vid personliga besök. Detta
kommer att fortsätta i höst.
Efter ett personligt informationsbesök i Bollnäs kommun fick
verksamheten ett uppdrag att genomföra en utredning av anknytningsoch omsorgsförmåga med beräknad inkomst á 300 000 kr. Bollnäs
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kommun var dock tvungna att återta uppdraget strax innan beräknad
start på grund av att klienten skrev sig i annan kommun. De har lovat
att återkomma vid framtida behov.
Verksamheten är presenterad på ett flertal adekvata forum på Internet.
Socialchef Mats Collin har i samråd med Ulrika Wenn, chef i Hudiksvall
initierat till ett samverkansprojekt med start 1 september. Där Marianne
Smed och undertecknad som representanter för Nordanstigs kommun,
tillsammans med John Titelman och Jennie Blomstrand från
Hudiksvalls kommun ska utreda möjligheter till samverkan gällande
Framtidens Familjebehandling och Kryllis.
Hemterapeutiska uppdrag
Verksamheten utför även hemterapeutiska uppdrag och bevakat
umgänge, för närvarande 55,5 timmar/veckan till en beräknad kostnad
á 250kr/timmen.
Dessa uppdrag är inte budgeterade i år, men beräknas att ingå i
budgeten som en intäkt nästa år.
Under första året utfördes uppdrag till en kostnad á 261 125 kronor .
För budgetåret 2007 beräknas kostnaden för hemterapeutiska uppdrag
uppgå till ca 570 000 kronor.
Vidtagna åtgärder för besparingar
Den största utgiftsposten för verksamheten är personalkostnaderna,
som är konstanta oavsett beläggning.
Personella besparingsåtgärder vid låg beläggning är att inte ta in extra
personal dagtid vid ledighet eller sjukdom. Även mindre
schemaomläggning har genomföras.
En socialsekreterartjänst har lånats ut till socialkontoret med olika
procentgrad under perioden maj-september, vilket givit en besparing på
111 540 kronor till dags datum.
En socialsekreterartjänst har lånats ut till socialkontoret under perioden
juni-september, vilket givit en besparing på 70 054 kronor till dags
datum.
Utlåning av personal har sammanlagt givit 181 594 kronor i besparing.
Bara ca 50% av personalbudget är förbrukat 070814.
Summa personella besparingar under perioden januari- dags datum är
uppskattningsvis ca 500 000 kronor.
Även förbrukningen inom verksamheten är läger än budgeterat, 43% i
augusti.
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Länsstyrelsens tillsynsrapport
Länsstyrelsen genomförde en tillsyn av verksamheten i mars 2007.
Tillsynen var till stor del i dialogform där konstruktiv kritik gavs och togs
emot för att föra utvecklingsarbetet inom verksamheten framåt.
Länsstyrelsen påtalar i tillsynsrapporten 070702 kritik gällande;
Dokumentation i personakt
Gällande avsaknad av beslutsunderlag, socialnämndens utredning
samt vårdplan förs en dialog med socialkontoret för att utarbeta rutiner
för samverkan med placerande handläggare. Detta gäller även för
uppföljning av placeringen.
Gällande avsaknad av akter för de små barnen har detta rättats till
sedan tillsynstillfället. De små barnen har separerats från sina föräldrar
och har en personlig akt. Alla familjemedlemmar har en individuell
dokumentation med insyn i egen akt.
Upprättande av genomförandeplaner
Gällande avsaknad av personliga genomförandeplaner har även detta
rättats till sedan tillsynstillfället. Alla som varit inskrivna sedan dess har
en individuell genomförandeplan som revideras men jämna intervaller
eller efter behov.
Ledningssystem för kvalitet saknas
Gällande avsaknad av olika former av skriftliga säkerhetsrutiner som
påtalades vid tillsynstillfället så är dessa under upparbetning.
Personalens bemötande
Orsaken till denna kritik är lite svårt att bemöta av sekretesskäl.
Verksamheten anser, trots att underlaget tycks allt för litet för att
generalisera, att varje individuell känsla av kränkning är viktig att ta till
sig. Inom verksamheten förs en ständig dialog om individens integritet
och bemötande av denne.
Länsstyrelsen påtalar även allvarlig kritik gällande;
Avsaknad av barnperspektiv kring placering av små barn
Vid de utredningar gällande anknytnings och omsorgsförmågan som
har genomförts på Framtiden har ett renodlat barnperspektiv funnits.
Det lilla barnet har dock inte synliggjorts genom individuell
dokumentation, något som har rättats till nu.
Målgruppens omfattning
Verksamhetens målgrupp är familjer med barn i åldrarna 0-18 år. Att
åldersspannet på barnen är så brett beror på att vår inriktning är att
arbeta med olika problematik i föräldrarollen ur ett helhetsperspektiv
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och om möjligt behålla familjen intakt. Har barnen problem är det oftast
ett symptom på att föräldrarna har någon form av tillfällig eller
permanent begränsning eller oförmåga.
Verksamheten tar inte emot föräldrar i aktivt missbruk eller med annat
uppdrag än att stödja dem i föräldrarollen.
Målgruppens omfattning är en fråga för diskussion inom IFO.

ÄRENDE 3
Besök/info av företrädare för X-Trafik och Segersta
beställningscentral ang färdtjänst

ÄRENDE 4
Färdtjänsttaxa: kollektivtrafikens ombordtaxa,
X-Trafik
Tjänsteutlåtande föreligger från färdtjänsthandläggare Gun Johansson,
daterat 2007-07-12:
Med anledning av X-Trafiks höjning 070617 av kollektivtrafikens
ombordtaxa.
Enligt Kommunfullmäktiges beslut gällande taxor/avgifter som gäller
från 060101, skall kommunens taxor/avgifter gällande färdtjänst vara
15:- högre än X-Trafiks zontaxor och följa X-Trafiks höjningar.
Detsamma gäller även ungdomstaxa.
X-trafik skiljer på ombordtaxa och förbeställningstaxa i årets höjning
av taxan. Tidigare höjningar har skett generellt.
X-Trafik höjer biljettpriset gällande ombordtaxan i kollektivtrafiken
fr.o.m. 070617. Man höjer enbart den s.k. ombordtaxan från 20:- till
25:- / lägst zon, inte förbeställningstaxan för enkelbiljett som kostar
som tidigare 20:- / lägst zon, alltså ingen höjning.
Syftet med höjningen av ombordtaxan är enligt X-Trafik att minimera
användandet av kontanter i kollektivtrafikens fordon.
Färdtjänstkund som alltid förbeställer sin resa, betalar visserligen sin
avgift kontant till taxichauffören men har i dagsläget inget val.
Kortsystem finns ej i bilarna samt att det inte går att förbetala sin
färdtjänstavgift utan kund betalar alltid i taxibilen.
X-trafik höjer enbart ombordtaxan så frågan är:
Höjer kommunen egenavgiften gällande färdtjänst utifrån
kollektivtrafikens ombordtaxa med 5:- från 35:- till 40:- / lägst zon.
Alternativet är att utifrån förbeställningstaxan som står kvar på
20:- / lägst zon ej höja egenavgiften och stå kvar på 35:- / lägst zon.
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Förslag till beslut:
att OA-nämnden ej höjer egenavgiften med motivering att X-Trafiks
höjning kan ses som ett sätt att ta bort kontanthantering av pengar i
kollektivtrafiken samt att färdtjänstkund alltid är hänvisad till att
förbeställa färdtjänstresan.
ÄRENDE 5
Besök/info av personal från bemanningsenheten
Vid nämndens möte 13 juni 2007 togs beslut om att få en redovisning
över hur utvecklingsarbetet går med bemanningsenheten.

ÄRENDE 6

51/2007

Rapport från Länsstyrelsen: Maxtaxa inom äldreomsorgen
Syftet med rapporten är att få en bild av hur länets kommuner tillämpar
maxtaxan och att skapa ett diskussionsunderlag om dess innehåll.
Kartläggningen visar att det är stor variation på vad som ingår i
maxtaxan för bland annat särskilt boende.
Av kartläggningen framgår också att lagens intentioner att vara ett
skydd för personer med låga inkomster uppfylls dåligt.
ÄRENDE 7
Lokalen ”Delfinen” i Bergsjö

ÄRENDE 8
Ekonomirapporter för 2007-06 och 2007-07

ÄRENDE 9
Budget 2008

115/2007
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414/2007

Rutiner för handläggning av ärenden enligt LSS
Bakgrund:
Beslut i OA-nämnden 2007-02-21 § 32: Revisionsrapport ”Enhetlighet i
biståndsbedömning inom äldre- och handikappomsorgen och individoch familjeomsorgen” där beslutet blev att låta upprätta rutiner för
handläggnings- och verkställighetsprocessen vid bedömning av LSSinsatser.
Ett utkast daterat 2007-06-04, till rutiner för handläggning av ärenden
enligt LSS förelåg vid nämndens möte 2007-06-13 och beslut togs att
lämna utkast daterat 2007-06-04, till rutiner för handläggning av
ärenden enligt LSS, till kommunala handikapprådet för eventuella
synpunkter.
Beslutsunderlag
Utkast daterat 2007-06-04 (tidigare utskickat).

ÄRENDE 11

445/2006

IT-strategi
Bakgrund
Behovet av IT-stöd för omsorgs- och arbetsmarknadsförvaltningen har
lyfts inom förvaltningen vid ett flertal tillfällen utan att det formats en
strategi för hur detta ska hanteras och utföras.
2005 äskade omsorgen medel för IT-stöd inom hälso och sjukvård för
dokumentationsstöd.
2006 äskade omsorgs- och arbetsmarknadsförvaltningen medel för
utbyggnad av IT-baserat verksamhetsstöd.
2006 togs initiativ för att göra en djup inventering av behovet av IT-stöd
inom äldreomsorgens verksamheter och hur befintliga IT-stöd kunde
länkas samman. Konsulter från Ådata och Know-IT konsulterades för
att få en bild av kostnadsberäkning och möjligheter att utveckla Ådata
så att det blev det IT-stöd som verksamheterna behövde. Det blev allt
tydligare att även andra verksamheter inom förvaltningen stod med ett
behov av IT-stöd, handikappomsorg, biståndsbedömning och IFO.
Förvaltningen valde att istället för att göra en ”nödlösning” och köpa ITstöd till de olika verksamheterna göra en överblick av behovet och se
om det förvaltningsövergripande skulle vara möjligt att köpa ett IT-stöd
som kunde samköra data, för att effektivisera och hantera
förvaltningens uppdrag på ett mer tillförlitligt sätt.
Beslutsunderlag
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Utredare Carina Nilssons utredning daterad 2007-03-23. (Tidigare
utskickat).
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens beslut blev 2007-04-25 § 60
att förvaltningen fortsätter med utredningsuppdraget.
Vid nämndens sammanträde 2007-06-13 informerade Carina Nilsson
att Candeo och IT-konsult Petter Ullander kommer att arbeta enligt
följande tidplan:
1. 16/8 en processdag med OA-förvaltningen = träff med ca 14 st ur
personalstyrkan, ang HSL-moduler. Göra kriterier.
2. September: underlag till leverantörer.
3. oktober: Leverantörernas tid att besvara.
4. November-december: avtal klart.
ÄRENDE 12

571/2006

Rutinbeskrivning för handläggning och dokumentation inom IFO
(OA § 32/2007)
ÄRENDE 13
Yttrande till Länsstyrelsen: Ansökan om tillstånd enligt 7 kap 1 §
SoL, hvb-hem Vinkeln i Bergsjö
Länsstyrelsens dnr: 702-6781-07
Vinkeln i Nordanstig AB, Bållebergsvägen 7 i Bergsjö har hos
länsstyrelsen ansökt om att få starta ett utredningshem för barn med
eventuell neuropsykiatrisk problematik. Enligt 4 kap 2 § SoL ska socialnämnden i den kommun verksamheten är belägen ges möjlighet att
yttra sig över ansökan.
Nämndens yttrande skall ha inkommit till länsstyrelsen senast
2007-08-30.
Tjänsteutlåtande föreligger från IFO-chef Olle Anderson, daterat
2007-08-01:
Nordanstigs kommun har inget att erinra, utan ser däremot fram mot en
nyetablering i kommunen. Nordanstigs kommun har som ett av målen
att företagare skall etablera sig i kommunen och vi ser fram mot ett
framgångsrikt samarbete.
Förslag till beslut:
Föreslå Länsstyrelsen Gävleborg bevilja tillstånd till Vinkeln i
Nordanstig AB för start av utredningshem för barn med eventuell
neuropsykiatrisk problematik.
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51/2007

Rapporter/information
1. Från länsstyrelsen daterat 2007-05-25: Stor variation på vad
som ingår i maxtaxan för äldre- och handikappomsorgen i länet.
(info: handläggare Anki Åkerlund och Anette Lindgren) OBS!
Samma punkt som ärende 6 i dagordningen.
2. Statistik biståndsenheten: beviljade omvårdnadsboenden till och
med 2007-08-14.
3. Redovisning av beviljade LSS-timmar 2007-04-01 – 2007-06-30
= ????
4. Redovisning av beviljade LASS-timmar per 2007-???
5. Rapport till länsstyrelsen enligt 16 kap 6 f § SoL av ej verkställda
beslut enligt 4 kap 1 § SoL för ÄO, HO och IFO per 2007-06-30.
Länsstyrelsens dnr: 701-7404-07 (Kommunens dnr: 55/2007)
IFO = 4 ej verkställda ärenden enligt SoL.
ÄO = 7 ej verkställda ärenden gällande permanent bostad.
6. Nya ritningar gällande carportbyggnation inom äldreomsorgen.
7. Projektrapport från Gävleborgs kommuner och landsting samt
länsstyrelsen maj 2007: Äldre i glesbygd.
8. Brev till ordförande Sven-Åke Eriksson (c) från Torsten Bogstad,
daterat 2007-07-13.
9. Beslut från länsstyrelsen daterat 2007-07-09, dnr: 704-3796-07:
Statsbidrag 2007 till verksamhet med personligt ombud för
personer med psykiska funktionshinder.
10. Från Sveriges Kommun och Landsting daterat 2007-06-25:
Öppna jämförelser 2007, äldreomsorgen.
11. Från Socialdepartementet daterat 2007-06-14: Uppdrag att
utbetala bidrag till kommuner för att förbereda sociala insatser
inför en ny vårdform. Medlen ska användas för att förbereda och
fortsätta utveckla sociala insatser till personer med psykiska
funktionshinder inför en reform inom den psykiatriska
tvångsvården.
12. Från Socialdepartementet daterat 2007-06-14: Beslut om delvis
omprövning av tidigare beviljat stöd enligt förordningen
(2005:376) om stöd till kommuner för kompetensutveckling.
Regeringens beslut: att bevilja Nordanstigs kommun delvis
omprövning av stöd i enlighet med det förslag från Kompetensstegen som framgår av bilaga 2 = utökat IT-stöd i äldreomsorgen.
13. Från Socialstyrelsen daterat 2007-06-11: Stimulansmedel för
insatser inom vård och omsorg om äldre personer.
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14. Ansökan till Integrationsverket daterad 2007-06-14 gällande
initiala kostnader för kvotflyktingar.
15. Ansökan till Integrationsverket daterad 2007-06-08 gällande
extraordinära kostnader enligt Ersättningslagen 1990:927 § 27.
16. Från Socialstyrelsen 2007-06-15: Kostnader för assistansersättning (LASS). Analys av utvecklingen 1994-2005.
17. Från Socialstyrelsen 2007-06-15: Meddelande om verksamhetstillsyn på Hagängsgården 2007-08-22.
18. Från Socialstyrelsen daterat 2007-02-15: Verksamhetstillsyn –
Tillämpningen av Nationella riktlinjer för strokesjukvård 2005.
19. Brev till Regionförbundet Gävleborg daterat 2007-06-19: Med
anledning av Landstinget Gävleborgs Hälso- och sjukvårdsnämnds beslut 2007-04-04 rörande principer för tillhandahållande av arbetstekniska hjälpmedel (§20) begär kommunen
att frågan lyfts i Regionförbundet Gävleborg. Undertecknat av
socialchef Mats Collin och Britt-Marie Sjölund, representant i
Kommunala Hjälpmedelsrådet.
20. Protokoll från Arbetsmarknadsrådet Hudiksvall-Nordanstig
2007-06-04.
21. Beslut från länsstyrelsen daterat 2007-06-11,
dnr: 701-13180-06: Tillsyn enligt 13 kap 2 § och 4 § SoL,
ansökan om särskilt boende.
Beslut: länsstyrelsen beslutar att avsluta ärendet. (Kommunens
dnr: 55/2007)
22. Remiss från länsstyrelsen daterad 2007-07-18, dnr:
701-9774-07: Särskild avgift gällande ansökan om familjehem
enligt 4 kap 1 § SoL. Beslutet är ännu ej verkställt. Nämnden
ska lämna yttrande till länsstyrelsen senast 2007-09-12.
(Kommunens dnr: 55/2007)
23. Remiss från länsstyrelsen daterad 2007-07-18, dnr:
701-9775-07: Särskild avgift gällande ansökan om kontaktperson enligt 4 kap 1 § SoL. Beslutet är ännu ej verkställt.
Nämnden ska lämna yttrande till länsstyrelsen senast
2007-09-12. (Kommunens dnr: 55/2007)
24. Remiss från länsstyrelsen daterad 2007-07-18, dnr:
701-9773-07: Särskild avgift gällande ansökan om familjehem
enligt 4 kap 1 § SoL. Beslutet är ännu ej verkställt. Nämnden
ska lämna yttrande till länsstyrelsen senast 2007-09-12.
(Kommunens dnr: 55/2007)
25. Kvartalsrapport från Samhall AB för 2:a kvartalet 2007 = 4.513
timmar (för 1:a halvåret = 11.023 timmar av totalt 23.100 timmar
för 2007).
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26. Arbetsbilar/leasingbilar (dnr: 379/2007)
27. Från Färdtjänstföreningen 2007-06-26: Regeringsrättens dom
1704:06 om funktionshindrets varaktighet. Färdtjänst till kvinna
med tillfälligt funktionshinder.
Ett beslut av Ängelholms kommun att vägra en kvinna som
knäopererats färdtjänst, eftersom hennes funktionshinder var av
”tillfällig” karaktär, undanröjdes av kammarrätten. Regeringsrätten slår nu fast kammarrättens dom. Regeringsrättens beslut
innebär att sex månader är ett för tufft krav att ställa på
varaktighet. Beslutet kommer att ha stora konsekvenser för
färdtjänsthandläggningen i fortsättningen. Många kommuner och
länstrafikbolag kommer att behöva ändra sina regler.
28. Rapport från konferens ”Visionsdag äldrefrågor” 17 augusti 2007
i Gävle (info: Sven-Åke Eriksson (c).

ÄRENDE 15
Delegeringsbeslut
1. Myndighetsutskottets protokoll 2007-06-13 § 108-121.
2. Myndighetsutskottets protokoll 2007-06-25 § 122-128.
3. Myndighetsutskottets protokoll 2007-08-08 § 129-138.
4. Myndighetsutskottets protokoll 2007-08-08 § 130: Kostnad per
brukare (KPB).
5. Tilläggsbudget för löneökningar inom ÄO 2007, flyttas från
verksamhet 7070, Administration ÄO. Undertecknat av
socialchef Mats Collin.
6. Attestuppdrag daterat 2007-06-15: Ansvarskoder 742-744,
verksamhet 7212 Hagängsgården och verksamhet 7214
Bergesta från socialchef Mats Collin till enhetschef
Peter Dons-Möller.
7. Attestuppdrag daterat 2007-06-14, tidsbegränsad under tiden
2007-07-16 – 2007-07-29 gällande ansvarskod 72, från
socialchef Mats Collin till Märith Frykman.
8. Attestuppdrag daterat 2007-06-15 gällande verksamhet 7045
Transportorganisation samt 7077 Bemanningsenheten, från
socialchef Mats Collin till Bente Sandström.
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9. Attestuppdrag daterat 2007-06-14, tidsbegränsad under tiden
2007-06-18 – 2007-07-15 gällande ansvarskod 72, från
socialchef Mats Collin till Margit Lönnberg.
10. Attestuppdrag daterat 2007-08-15: Ansvarskod 712, verksamhet
7040 gemensam kvalitetsutveckling, från socialchef Mats Collin
till Ulla Britt Hånell.
11. Överenskommelse om Samverkan i Nordanstigs kommun:
Trappan till arbete (TTA) mellan försäkringskassan,
arbetsförmedlingen, Nordanstigs kommun och landstinget.

ÄRENDE 16
Delgivningar
1. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2007-06-25 § 51:
Uppföljning av delårsbokslut 1 med förslag till bolagisering.

ÄRENDE 17
Kurser/konferenser

