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§1
Sammanträdets öppnande, presentation och godkännande
av föredragningslista

Ordföranden Nils Duwähl (DHR Stockholm) öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna. Ordföranden överlämnar ordförandeskapet till vice ordföranden Lena Huss (HSO/ÅSS).
Rådet och de närvarande presenterar sig.
Rådet godkänner föredragningslistan.

§2
Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Ordföranden Nils Duwähl (DHR Stockholm) och vice ordföranden Lena Huss (HSO/ÅSS) utses att justera protokollet. Protokollet justeras den 15 april 2016.

§3
Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes att det gemensamma funktionshinderrådets protokoll
från den 17 mars 2016 har justerats den 18 mars 2016. Inga
kvarstående frågor.
Rådets beslut
Det gemensamma funktionshinderrådet beslutade att lägga det
anmälda protokollet till handlingarna.

§4
Ärenden till socialnämndens sammanträde den 19 april 2016

1. Socialnämndens föredragningslista.
Det gemensamma funktionshinderrådet har tagit del av
denna.
2. Ärende 6
SOU 2016:2 Effektiv vård
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-115/2016
Socialförvaltningen
106 64 Stockholm
Växel: 08-508 25 00

Det gemensamma funktionshinderrådet har tagit del av
ärendet.
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Rådets uttalande
Såväl socialnämnden som äldrenämnden har lämnat
förslag till yttrande i ärendet. Rådet ställer sig i huvudsak
positivt till de synpunkter som framförs av respektive
förvaltning, men vill därutöver anföra följande.
Utredaren framför en rad förslag i syfte att uppnå en mer
effektiv vård med patientens behov i centrum. Det är
mycket angeläget att all vård och omsorg utförs med
patienten i fokus. Rådet konstaterar att dagens system ofta
sätter myndighetens/utförarens intressen före individens.
Utredningen föreslår att primärvården ska delas upp i två
delar, en allmän och en riktad. Den riktade primärvården
ska arbeta med äldre med omfattande vårdbehov. Såväl
socialförvaltningen som äldreförvaltningen framhåller att
även andra grupper bör omfattas av riktad primärvård,
exempelvis personer med olika funktionsnedsättningar,
psykisk ohälsa eller beroendeproblematik. Rådet vill
betona det angelägna i att en sådan utvidgning av
målgruppen tillkommer.
Vidare är det viktigt att all informationshantering och
informationsöverföring sker på ett säkert sätt och med
patientens/brukarens bästa i centrum. Det är angeläget att
viktig information från exempelvis journaler kan
kommuniceras och överföras mellan olika vårdgivare och
huvudmän, utan att det innebär risker för individens
trygghet och integritet. Det får inte förekomma vare sig
bortfall eller ”läckage” av känsliga uppgifter.
När en verksamhet överförs från en huvudman till en
annan finns alltid en risk att viktig kompetens går
förlorad. Om de föreslagna förändringarna ska utfalla
positivt är det av yttersta vikt att man först säkrar upp att
den som tar över ansvaret för en verksamhet också har
kompetens att utföra uppdraget på ett tillfredsställande
sätt.

Socialförvaltningen
106 64 Stockholm
Växel: 08-508 25 00

Modeller för trygg, säker och effektiv kommunikation
mellan huvudmännen måste utvecklas innan reformen kan
genomföras fullt ut. Det får inte förekomma risk för glapp
i vårdkedjan, att vissa insatser faller bort eller utförs
parallellt.
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Utredningen vill att patienten ska vara delaktig i
planeringen av vården i högre grad än idag, vilket givetvis
är angeläget. Rådet vill dock framhålla att det handlar om
grupper av patienter som av olika skäl, tillfälligt eller
varaktigt, kan ha svårt att ta till sig och bedöma viss
information. Den som planerar och utför insatserna måste
försäkra sig om att patienten är delaktig utifrån sina
individuella förutsättningar, som kan variera från såväl
från fall till fall som över tid.
3. Ärende 8
Underlag för budget 2017 med inriktning 2018 och 2019
Dnr 1.3.1-118/2016
Det gemensamma funktionshinderrådet har tagit del av
ärendet.
Rådets uttalande
Rådet ställer sig övervägande positiv till de mål och
områden som framförs i budgetunderlaget. Rådet vill
därutöver anföra följande:
Det är viktigt att personer med funktionsnedsättning
erbjuds stöd och service utifrån sina individuella
förutsättningar. Det är i detta sammanhang angeläget att
hela staden tillämpar det befintliga regelverket på ett
enhetligt sätt. Det är nödvändigt att den enskilde upplever
rättstrygghet och vet att han/hon får det stöd som behövs,
oavsett var i staden man är bosatt (ex sid 6).
Vidare ser rådet positivt på att staden vill vara en bra
arbetsgivare. Personal som trivs på sitt arbete gör ett
bättre jobb och stannar på sina tjänster. Det är en
förutsättning för att verksamheten ska kunna hålla en hög
kvalitet och brukaren uppleva trygghet. Här är
kompetensutveckling och systematiskt arbetsmiljöarbete
viktiga redskap.

Socialförvaltningen
106 64 Stockholm
Växel: 08-508 25 00

Stöd och service enligt LSS och LaSS [lagen om
assistansersättning] uppvisar idag brister vad gäller
exempelvis jämställdhet. Givetvis måste alla individer
med motsvarande behov av stöd och service erhålla
samma insatser – både kvalitativt och kvantitativt.

SoNs, ÄNs och ÖFNs FH-råd
protokoll 4/2016
14 april 2016
Sida 6 (16)

Många personer med funktionsnedsättning eller varaktig
ohälsa (i synnerhet psykisk ohälsa) är beroende av
ekonomiskt eller annat bistånd från socialtjänsten.
Socialsekreterare och biståndsbedömare ska ha
kompetens att möta dessa grupper. Bedömningen av
bistånd enligt SoL måste vara generös och utgå från den
enskildes faktiska behov (ex sid 7, 9, 15).
Vidare lyfts frågan om bostäder för utsatta grupper. Ett
eget hem är en grundläggande förutsättning för ett gott
liv. Rådet vill betona vikten av att tillgodose behovet av
särskilt anpassat boende för personer med olika former av
funktionsnedsättning. Vidare bör socialnämnden satsa på
utveckling av bostäder för personer som är socialt och
ekonomiskt utsatta. Det kan gälla exempelvis personer
med psykisk ohälsa och eller funktionsnedsättning,
beroendeproblematik och liknande (ex sid 9, 13, 20 ff).
Stockholm är en storstad, på gott och ont. Rådet finner att
man i budgetunderlaget fångat in ett antal
problemområden som är särskilt angelägna.
Avslutningsvis vill rådet dock betona vikten av att dessa
iakttagelser, slutsatser och målformuleringar även omsätts
i praktiken.
Övrigt
Rådet har noterat att staden har dragit ned på syn- och
hörselinstruktörer, och att en vakant tjänst inte återbesätts.
Rådet vill få en återkoppling från förvaltningen för bakgrunden till neddragningen vid nästa sammanträde. Rådet
lyfter att det är ett viktigt att staden fortsätter att ge personer som har syn- eller hörselnedsättning hjälp och träning
för att klara vardagen, i hemmet och närmiljön.
4. Ärende 9
Rapport PRIO-medel för vuxna och barn och unga med
psykisk ohälsa, 2015 och nya stimulansmedel 2016
Dnr 3.2.3-1009/2015
Det gemensamma funktionshinderrådet har tagit del av
ärendet.
Socialförvaltningen
106 64 Stockholm
Växel: 08-508 25 00

Ärendet föredrogs av Lisa Fejzic Wallenberg, projektledare, och Lisa Gagnerud, strateg. Staten och Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) har genom årliga
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överenskommelser sedan 2012 enats om stöd till riktade
insatser för att förbättra vården och omsorgen för barn
och unga med psykisk ohälsa och personer med
omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik. De
övergripande målsättningarna finns i regeringens plan för
riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012 –
2016.
Under 2015 har socialförvaltningen förmedlat 12 miljoner
kronor till lokala satsningar inom stadens arbete med stöd
till vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar.
Under året har därtill 12,1 miljoner kronor fördelats till
stadsdelsförvaltningarna för satsningar riktade till barn
och unga. Satsningarna ska gå i linje med prioriterade
områden i handlingsplanen för socialpsykiatrin, som har
tagits fram av förvaltningen i samarbete med stadsdelsförvaltningarna och brukarorganisationerna. I rapporten
för redovisningen av 2015 års PRIO-satsning för vuxna
redovisas både de lokala och centrala satsningar som har
gjorts med PRIO-medel, och motsvarande satsningar för
barn och unga, särskilt den utbildningssatsning som
riktades mot socialsekreterare i så kallade ”SIP-möten”
vilket betyder Samordnade Individuella Planer-möten. I
tjänsteutlåtandet redovisas även den nya överenskommelsen om stimulansmedel som slutits mellan staten och SKL
för 2016 – 2018.
Lisa Fejzic Wallenberg och Lisa Ganerud besvarar rådets
frågor. Rådet framförde sina synpunkter och lyfter att
många av satsningarna som finansieras med PRIO-medel
är värdeskapande för rådets målgrupper. Det är därför
enligt rådet angeläget att säkra långsiktigheten för dessa
satsningar, som annars kommer att avvecklas när PRIOmedlen är förbrukade därför att det inte finns annan eller
fortsatt finansiering.
Vice ordföranden Lena Huss (HSO/ÅSS) tackade för den
givande och informativa föredragningen om innehållet i
ärendet.

Socialförvaltningen
106 64 Stockholm
Växel: 08-508 25 00
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§5
Ärenden till äldrenämndens sammanträde den 19 april 2016

1. Äldrenämndens föredragningslista.
Det gemensamma funktionshinderrådet har tagit del av
denna.
2. Ärende 7
Remiss av regeringens Betänkandet SOU 2016:2 Effektiv
vård”
Remiss från kommunstyrelsen (dnr 110-389/2016)
Dnr 150-360/2016
Det gemensamma funktionshinderrådet har tagit del av
detta ärende.
Rådets uttalande
Rådet hänvisar till sitt uttalande i § 4.2.
3. Ärende 8
Rekommendation att anta Överenskommelse mellan
landstingets hälso- och sjukvårdsförvaltningen, juridisk
person för bårhus inom Stockholms läns landsting och
kommunerna i Stockholms län ang. omhändertagande av
avlidna
Remiss från kommunstyrelsen (dnr 111-414/2016)
Dnr 150-393/2016
Det gemensamma funktionshinderrådet har tagit del av
detta ärende.
4. Ärende 9
Uppföljning av vård och omsorgsboende, hemtjänst,
servicehus och dagverksamhet 2015
Dnr 410-282/2016
Utbytessida sid 20 dukas
Det gemensamma funktionshinderrådet har tagit del av
detta ärende.

Socialförvaltningen
106 64 Stockholm
Växel: 08-508 25 00

Anneli Svensson redogör för innehållet i ärendet och
besvarar rådets frågor.
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Rådets uttalande
Rådet konstaterar att de uppföljningar som genomförts
visar på väl fungerande verksamheter som svarar upp mot
de krav som ställs i lagar, avtal och föreskrifter. Detta är
mycket positivt.
Rådet noterar dock – i enlighet med tjänsteutlåtandet - att
det finns anledning att se över flera viktiga områden. Det
gäller intern och extern samverkan, dokumentation och
avvikelsehantering.
För närvarande pågår strukturella förändringar på
övergripande nivå (bland annat överföring av ansvar för
viss sjukvårdande insatser) som påverkar stadens
verksamheter på olika sätt. Det är viktigt att man i detta
sammanhang genomför återkommande uppföljningar och
analyser, som sedan kan ligga till grund för eventuella
behövliga insatser.
5. Ärende 10
Sammanställning av kvalitetsobservationer 2015
Dnr 410-434/2016
Det gemensamma funktionshinderrådet har tagit del av
detta ärende.
Anneli Svensson redogör för innehållet i ärendet och
besvarar rådets frågor.
Rådets uttalande
Rådet sätter värde på systematiska uppföljningar och
utvärderingar av verksamheterna. Detta ger viktiga
underlag för utveckling och ytterligare kvalitetshöjningar.
Personer med funktionsnedsättning är på olika sätt en
utsatt grupp. Det gäller inte minst äldre. Det personliga
bemötandet inom vård, omsorg och service är av största
vikt. I mötet mellan brukare och utförare måste brukaren
känna sig respekterad och uppleva att personalen är
lyhörd för hans/hennes behov.

Socialförvaltningen
106 64 Stockholm
Växel: 08-508 25 00

Rådet ser därför mycket positivt på förvaltningens
ambitioner att förankra värdegrunden i det praktiska
arbetet, liksom att utveckla den personcentrerade
vård- och omsorgen.
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6. Ärende 11
Svar på skrivelse om avslag och överklaganden på
ansökningar om äldreboende från Sofia Modigh (KD),
Dennis Wedin m.fl. (M) och Ann-Katrin Åslund (L förut
FP)
Dnr 150-667/2015
Det gemensamma funktionshinderrådet har tagit del av
detta ärende.
7. Ärende 12
Införande av samordnad vårdplanering via videoteknik
Dnr 350-398/2016
Det gemensamma funktionshinderrådet har tagit del av
detta ärende.
8. Ärende 13
Anmälningsärende The Nordic Living Challenge
Dnr 720-344/2016
Det gemensamma funktionshinderrådet har tagit del av
detta ärende.
Anneli Svensson informerar rådet om de tre innovationerna som är i final; en rullator som fungerar i en trappa,
en digitaliserad medicindosett och en tjänst där personer
kopplas ihop med andra personer i samma region till en
aktivitet och eller ett möte. Rådet vill ha en återkoppling
om vilket av bidragen som vann.
9. Ärende 14
Information angående projektet Thematic Network on
Innovation för Age-Friendly Environments (AFEINNOVNET)
Dnr 720-359/2016
Det gemensamma funktionshinderrådet har tagit del av
detta ärende.

Socialförvaltningen
106 64 Stockholm
Växel: 08-508 25 00
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§6
Ärenden till överförmyndarnämndens sammanträde den
5 april och den 11 april 2016

1. Överförmyndarnämndens föredragningslista.
Det gemensamma funktionshinderrådet har tagit del av
denna.
2. Ärende 6.2
Kritik mot överförmyndarnämnden för handläggningen av
ett ärende om förordnande av god man
Dnr 1.3-32/2016
Det gemensamma funktionshinderrådet har tagit del av
detta ärende.
Håkan Andersson informerar om innehållet i ärendet. Idag
finns gott om gode män för ensamkommande
flyktingbarn, men det saknas ca 600 gode män för
ställföreträdaruppdrag från huvudmän från de andra
målgrupperna. Förvaltningen genomför nu en
annonskampanj som är riktad mot att rekrytera gode män
till dessa andra målgrupper.
Personalstaten har varit underdimensionerad till
förvaltningens uppdrag och har utökats från 22 till 44
personal. Förvaltningen har också rekryterat flera
kompetenser, exempelvis socionomer, för att genom att
öka brukarkunskapen möta huvudmännen och förstå deras
behov bättre. Förvaltningen har därtill kontrakterat flera
ekonomer från bemanningsföretag vars uppdrag har varit
att granska gode mäns årsräkningar. Som det ser ut nu
kommer förvaltningen att kunna redovisa att samtliga
årsredovisningar för 2015 klarats av till sommaren.
Håkan Andersson besvarar rådets frågor och rådet framför
sina synpunkter gällande kritiken, som Håkan Andersson
anser är berättigad. Sedan hösten 2015 pågår ett aktivt
arbete för att ordna upp förvaltningens situation. Detta
arbete tar tid och det ser ljust för framtiden.
Socialförvaltningen
106 64 Stockholm
Växel: 08-508 25 00
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Rådets uttalande
Rådets bedömning är att överförmyndarförvaltningen har
skapat en tydlig inriktning och ambition för sin verksamhet. Kontakten mellan rådet och förvaltningen har
förbättrats avsevärt.
3. Ärende 8.1
Underlag för budget 2017 med inriktning 2018 och 2019
Dnr 1.2-47/2015
Det gemensamma funktionshinderrådet har tagit del av
detta ärende.
Uttalade från rådet
I underlaget för överförmyndarnämndens budget lyfts det
fram en rad angelägna områden.
En stor andel av förvaltningens personal är nyanställd,
med gedigen utbildning men ingen tidigare erfarenhet av
sakområdet. Rådet värdesätter att förvaltningen ser
behovet av kompetensutveckling och noterar med
tillfredsställelse att antalet tjänster vid överförmyndarförvaltningen har ökat.
Vad gäller ställföreträdare har det länge varit svårt att
rekrytera lämpliga personer. Detta problem kvarstår
fortfarande. Förvaltningen noterar att det krävs ett mer
aktivt rekryteringsarbete. Rådet delar denna uppfattning.
Ställföreträdare är nödvändiga för att säkerställa
livsvillkoren för personer som inte kan tillvarata sina
intressen utan kompetent stöd. Det är därför av yttersta
vikt att tillgången motsvarar efterfrågan.
Vidare har man inte kunnat erbjuda tillräcklig utbildning
för ställföreträdarna. I likhet med förvaltningen
konstaterar rådet att betydande insatser krävs på detta
område. Givetvis ska alla som åtar sig ett uppdrag ha
kompetensutveckling för att kunna fullgöra sina
åtaganden på ett kvalificerat och rättssäkert sätt under
hela uppdragstiden.

Socialförvaltningen
106 64 Stockholm
Växel: 08-508 25 00

Det är också viktigt att ställföreträdarna kontrolleras, inte
bara i samband med rekryteringen utan även löpande.
Rådet konstaterar med tillfredsställelse att överförmyndarnämnden och dess förvaltning har uppmärksammat de
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brister som föreligger och de förbättringsåtgärder som
krävs.
4. Ärende 9.1
Överförmyndarnämndens yttrande med anledning av
möte med stadens revisorer den 9 februari 2016
Det gemensamma funktionshinderrådet har tagit del av
detta ärende.
5. Ärende 9.1 till sammanträde den 11 april 2016
Revisionsberättelse för överförmyndarnämnden år 2015
Det gemensamma funktionshinderrådet har tagit del av
detta ärende.
Håkan Andersson informerar att revisorerna dels riktar
anmärkning mot överförmyndarnämnden, dels tillstyrker
att överförmyndarnämnden och dess ledamöter beviljas
ansvarsfrihet.
Rådets uttalande
Rådet har träffat överförmyndarnämndens ledamöter.
Rådet noterade att nuvarande ledamöter är engagerade i
sitt uppdrag och visar intresse att lära och förstå alla sina
målgruppers behov och funktionsförmågor.

§7
Betänkande Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5)

Svar på remiss från kommunstyrelsen
KS dnr 110-499/2016
Rådets beslut
1. Det gemensamma rådet för funktionshinderfrågor
godkänner remissvaret.
2. Det gemensamma rådet för funktionshinderfrågor
lämnar remissvaret till kommunstyrelsen.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Socialförvaltningen
106 64 Stockholm
Växel: 08-508 25 00

Det gemensamma funktionshinderrådets remissvar
Utredningen är mycket omfattande och innehåller en rad förslag
med syfte att förstärka och fördjupa demokratin och den politiska
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processen. Det gemensamma funktionshinderrådet vill lyfta fram
några områden som rådet bedömer är särskilt betydelsefulla.
Rådet anser att det är angeläget att fler personer engageras i
politiskt arbete, inom opinionsbildning eller som ”aktiva väljare
och medborgare”. Idag är de förtroendevalda inte alltid representativa för befolkningen som helhet. Personer med funktionsnedsättningar är klart underrepresenterade i offentliga organ och
uppvisar lägre valdeltagande än personer utan funktionsnedsättning/funktionshinder.
Rådet vill betona vikten av att alla invånare/medborgare kan vara
delaktiga i den demokratiska processen utifrån sina individuella
förutsättningar. Detta gäller allt ifrån möjligheter att rösta i
allmänna val till att inneha viktiga förtroendeuppdrag på olika
nivåer. Personer med funktionsnedsättningar/funktionshinder bör
givetvis ha full delaktighet på alla områden i samhället.
Idag kan det vara svårt för vissa personer att rösta med bibehållen
valhemlighet. Alla ska ha möjlighet att delta i allmänna val, utan
att någon annan person ska få veta hur den enskilde röstat. Likaså
måste alla förtroendemannaorgan kunna erbjuda tekniska
hjälpmedel eller annat individuellt anpassat stöd, så att personer
med funktionsnedsättning kan vara aktiva i den demokratiska
processen på lika villkor.
Alla som har offentliga förtroendeuppdrag ska erbjudas ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Idag är detta ett frivilligt
åtagande för varje myndighet/förvaltning. I Stockholm finns ett
mycket stötande exempel där de politiskt utsedda ledamöterna i
kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor har rätt till
ersättning för inkomstbortfall, medan de ledamöter som är
utsedda av funktionshinderorganisationerna inte har denna
rättighet. Detta är givetvis inte acceptabelt.
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Funktionshinder och ohälsa är områden där många olika myndigheter är inblandade. På samtliga dessa nivåer och områden, måste
funktionshindersperspektivet lyftas fram. Samhället ska vara ett
stöd för individen, inte tvärtom. Detta gäller givetvis själva
utförandet och innehållet i verksamheten. Men det är minst lika
angeläget att funktionshindersperspektivet genomsyrar själva
beslutsprocessen, när arbets- och beslutsmodeller utformas och
förtroendemannaorgan inrättas och tillsätts.
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Det är de politiska partierna som nominerar personer till olika
beslutande och rådgivande organ i samhället. Partierna har
därmed en nyckelroll och ett särskilt ansvar att bidra till att
uppmuntra och lyfta fram personer med funktionsnedsättning.
Men det allmänna kan bistå de politiska organisationerna på olika
sätt, exempelvis genom att sprida information om regler (exempelvis konventioner) om rätt till delaktighet och förbud mot
diskriminering. Vidare bör samhället informera partierna om
deras ansvar - juridiskt och moraliskt - liksom om de möjligheter
till exempelvis stöd och service som kan erbjudas den enskilde
som väljs till ett uppdrag.
Intresseorganisationer är viktiga aktörer i den svenska demokratin. Organisationerna representerar en omfattande och
djupgående kompetens på många områden och är dessutom
språkrör för grupper där den enskilde kan ha svårt att göra sin
röst hörd. Detta gäller inte minst inom området
funktionsnedsättning/funktionshinder och ohälsa. Det bör vara
självklart att organisationerna är remissinstanser och erbjuds att
delta i exempelvis offentliga utredningar, projekt- och arbetsgrupper inom sina respektive sakområden.
Beslutsordning
Vice ordföranden Lena Huss (HSO/ÅSS) konstaterar att det finns
ett förslag till beslut och det är rådets förslag. Vice ordföranden
finner att rådet beslutar enligt sitt förslag.
Rådet ger sekreteraren i uppdrag att expediera rådets remissvar.

§8
Anmälningsärenden

Det gemensamma funktionshinderrådet beslutade att lägga
följande ärenden till handlingarna.
Socialnämndens protokoll från sammanträde den 22 mars 2016,
som justerats dels den 22, dels den 29 mars 2016.
Äldrenämndens protokoll från sammanträde den 22 mars 2016,
som justerats dels den 22, dels den 29 mars 2016.
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Lista över inkomna skrivelser till socialnämnden under perioden
den 1 februari till den 1 april 2016.
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§9
Information om gemensam aktivitet med Parasport, Idrottsnämndens funktionshinderråd och det gemensamma funktionshinderrådet för socialnämnden, äldrenämnden och
överförmyndarnämnden den 26 april 2016

Ordföranden Nils Duwähl (DHR Stockholm) informerar om den
gemensamma aktiviteten, med ett extrainsatt sammanträde.
Inbjudan med program kommer inom kort.

§ 10
Övriga frågor

Peter Svensson berättar att Bandhagshemmets klientmöten med
digitala inslag – Smartare möten – är en av 10 semifinalister i
tävlingen Guldlänken. Guldlänken belönar den mest innovativa
e-förvaltningsutvecklingen till nytta för medborgare och företag,
för mer information
http://www.offentligarummet.se/guldlanken.1953.html
Kerstin Järneberg (HSO/ Reumatikerföreningen
Stockholm) och Gunnar Sandström (SRF) utses till rådets
representanter i referensgruppsarbetet för E-tjänster den 20
maj 2016.

§ 11
Sammanträdet avslutas

Vice ordföranden Lena Huss (HSO/ÅSS) tackar rådet och
tjänstemännen för ett givande och informativt sammanträde och
avslutar sammanträdet.
Sammanträdet avslutas kl. 16.20.

Vid protokollet
Isabelle Vas
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