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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Sune Håkansson (RP), Ordförande 
Anders Lund (M), 1:e vice ordförande 
Bo Johansson (S), 2:e vice ordförande §§ 124-129 delvis, 133 
Susanne Petersson (C) 
Johannes Chen (KD) 
Annette Rydell (S) 
Monika Lindqvist (S) 
Johnny Håkansson (S) 
Ally Karlsson (V) §§ 124-134, 135 delvis 
Sylvia Edwinsson (MP) 
Ylva  Olsson (SD) 
Tomas Lund (SD) 

Tjänstgörande ersättare Gustav Glans (M) 
Lindis Ohlsson (S) §§ 135 – 140 delvis 
Christer Åkesson (S) §§ 131-132, 133 delvis, 134-139 

 

Övriga närvarande  

Ersättare Rickard Evaldsson (M) §§ 124-126, 129, 133 
Ulla Samuelsson (C) 
Laila Andersson (FP) 
Monia Svensson (RP) §§ 124-129 delvis, 133 
Agnetha Wildros (S) 
 

Tjänstemän Eva Robertsson §§ 127-128 
Torill Skaar Magnusson 

Övriga Mats Du-Bar §§ 125-126 
Fredrik Handeland §§ 125-126 
Lena Mahrle § 133 
 
 

 



 

Äldrenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(23) 
2015-09-23  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 124 Dnr 2015-000094 730 4 
Val av justeringsperson och öppnande av mötet ................................................. 4 

§ 125 Dnr 2015-000151 739 5 
Kostnadskalkyl ombyggnation av Ålycke ............................................................. 5 

§ 126 Dnr 2015-000173 730 6 
Information om kravet på sprinkler vid ombyggnation.......................................... 6 

§ 127 Dnr 2015-000166 739 7 
Tertial 2/2015 ...................................................................................................... 7 

§ 128 Dnr 2015-000011 730 8 
Budget 2016-2017, plan 2018-2019, samt äskande till 
budgetberedningen (ytterligare material sänds via mejl) ..................................... 8 

§ 129 Dnr 2015-000165 730 9 
Information, föreskrift om basal hygien i vård och omsorg från 
Socialstyrelsen .................................................................................................... 9 

§ 130 Dnr 2015-000168 739 11 
Hyrorna på Sörby .............................................................................................. 11 

§ 131 Dnr 2015-000169 739 12 
Yttrande kring strategi och organisation kring kommungemensam 
marknadsföring/information ............................................................................... 12 

§ 132 Dnr 2015-000170 73 14 
Delegation för att färdigställa förfrågningsunderlag när det gäller 
inkontinensprodukter ......................................................................................... 14 

§ 133 Dnr 2015-000157 139 15 
Ronneby kommuns integrationsstrategi ............................................................ 15 

§ 134 Dnr 2015-000089 730 17 
Riktlinjer för styrdokument och riktlinjer för medborgardialog. ........................... 17 

§ 135 Dnr 2015-000171 739 18 
Sammanträdesordning 2016 för Äldrenämnden ................................................ 18 

§ 136 Dnr 2015-000013 730 19 
Aktuellt i verksamheten ..................................................................................... 19 

§ 137 Dnr 2015-000015 730 20 
Skrivelser, cirkulär m.m ..................................................................................... 20 

§ 138 Dnr 2015-000016 730 21 
Delegationsbeslut ............................................................................................. 21 

§ 139 Dnr 2015-000014 730 22 
Information om kurser, konferenser m.m ........................................................... 22 

§ 140 Dnr 2015-000017 730 23 
Övriga frågor ..................................................................................................... 23 

 



 

Äldrenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(23) 
2015-09-23  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 124 Dnr 2015-000094 730 

Val av justeringsperson och öppnande av mötet 

 

Sammanfattning  

Annette Rydell (S) utses att justera dagens protokoll.  
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§ 125 Dnr 2015-000151 739 

Kostnadskalkyl ombyggnation av Ålycke 

Sammanfattning  

Ålycke är ett vård- och omsorgsboende som består av 26 lägenheter varav 14 

är för dementa. Huset i sin helhet är i stort behov av renovering samt att 

planlösningen behöver ändras av både sociala och hygienmässiga skäl. 

Exempelvis saknar två avdelningar gemensamma utrymmen samt att sopor 

måste fraktas förbi matsalen. Det finns möjlighet att skapa bra boendemiljö, 

bra och ändamålsenliga personalutrymmen samt att tillskapa två extra 

boendeplatser. Mats Du-Bar från Ronnebyhus presenterade en 

kostnadskalkyl och ritningar för ombyggnation av Ålycke under 

äldrenämndens sammanträde.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden framför önskemål till Ronnebyhus att göra en framställan till 

kommunfullmäktige om att få genomföra nödvändig ombyggnation av 

Ålycke.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Johnny Håkansson (S), Sune Håkansson (RP), Bo 

Johansson (S), Tomas Lund (SD) och Ylva Olsson (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar notera informationen till protokollet, 

samt uppdra äldreförvaltningen att fortsätta arbetet i ärendet och att 

Ronnebyhus i oktober gör en framställan till kommunfullmäktige om att få 

genomföra nödvändig ombyggnation av Ålycke.  

Propositionsordning 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att äldrenämnden bifaller detsamma.  

Beslut 

Äldrenämnden beslutar notera informationen till protokollet, samt uppdra 

äldreförvaltningen att fortsätta arbetet i ärendet och att Ronnebyhus i oktober 

gör en framställan till kommunfullmäktige om att få genomföra nödvändig 

ombyggnation av Ålycke. 

________________ 

Exp: Äldreförvaltningen 
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§ 126 Dnr 2015-000173 730 

Information om kravet på sprinkler vid ombyggnation 

 

Sammanfattning  

Fredrik Handeland, brandingenjör på Ronnebyhus, informerade om krav om 

sprinklersystem när det gäller nybyggnation eller ombyggnation av vård- och 

omsorgsboende.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås att ta informationen till protokollet.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Sune Håkansson (RP), Bo Johansson (S), Monia Svensson 

(RP), Lindis Olsson (S), Ylva Olsson (SD) och Johannes Chen (KD). 

Yrkanden 

Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar notera informationen till protokollet, 

samt att äldrenämnden påtalar Ronnebyhus behovet av att säkerheten höjs 

vid äldreboenden, därtill att Ronnebyhus snarast återkommer i ärendet.  

Propositionsordning 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att äldrenämnden bifaller detsamma.  

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet, samt att 

påtala Ronnebyhus behovet av att säkerheten höjs vid äldreboenden, därtill 

att Ronnebyhus snarast återkommer i ärendet.      

________________ 

Exp: Ronnebyhus 
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§ 127 Dnr 2015-000166 739 

Tertial 2/2015 

 

Sammanfattning  

Äldrenämnden har erhållit uppföljningsrapport samt redovisning på 

aktivitets- och objektsnivå. 

Ekonom Eva Robertsson och förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 

föredrar ärendet.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden noterar med godkännande redovisningen till protokollet.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Johnny Håkansson (S), Sune Håkansson (RP), Anders Lund 

(M), Bo Johansson (S), Annette Rydell (S), Ylva Olsson (SD) och Johannes 

Chen (KD). 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar notera redovisningen till protokollet. 

________________ 
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§ 128 Dnr 2015-000011 730 

Budget 2016-2017, plan 2018-2019, samt äskande till 
budgetberedningen (ytterligare material sänds via mejl) 

 

Sammanfattning  

Arbetsmaterial till budget 2016-2017, plan 2018-2019 föredras av 

förvaltningschef Torill Skaar Magnusson samt ekonom Eva Robertsson.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Sune Håkansson (RP), Bo Johansson (S), Agnetha Wildros 

(S), Ylva Olsson (SD) och Susanne Petersson (C).  

Yrkanden 

Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar att ärendet bordläggs till nästa 

sammanträde.  

Propositionsordning 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att äldrenämnden bifaller detsamma.  

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att bordlägga ärendet, samt kalla till ett extra 

sammanträde onsdagen den 30 september kl. 17.30 för att behandla ärendet. 

________________ 
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§ 129 Dnr 2015-000165 730 

Information, föreskrift om basal hygien i vård och 
omsorg från Socialstyrelsen 

 

Sammanfattning  

Föreskriften träder i kraft 2016-01-01 och ersätter föreskriften SOSFS 

2007:19.  

Enligt föreskriften ska det tillämpas i verksamhet som omfattas av 

socialtjänstlagen (2001:453), SoL, vid genomförande av insatser som har 

beviljats efter beslut enligt 4 kap. 1 eller 2 § SoL, om insatsen avser; 

 

1. hemtjänst i ordinärt boende, eller 

2. sådant boende som avses i 5 kap. 5 eller 7 § SoL. 

 

Nya krav enligt föreskriften är att arbetsgivaren ska tillhandahålla 

arbetskläder som ska bäras i situationer där risk finns för överföring av 

smittämnen. Omfattar arbetsmoment som innebär fysisk kontakt med den 

som beviljats insatsen omsorg. 

Arbetskläderna får endast användas i arbetet, bedrivs arbete på flera platser, 

som i hemtjänsten, får de bäras vid färd emellan dessa. 

Kraven gällande handhygien, användandet av skyddshandskar samt 

skyddskläder som platsförkläde eller skyddsrock kvarstår, dock med tillägg 

på handhygien att naglar ska vara fria från konstgjort material.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden tar informationen till protokollet 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Bo Johansson (S), Sune Håkansson (RP), Tomas Lund 

(SD), Anders Lund (M) och Ylva Olsson (SD). 

Yrkanden 

Bo Johansson (S) yrkar bifall till äldreförvaltningens förslag, samt 

tilläggsyrkande enligt nedan; 
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 Uppdra äldreförvaltningen att beräkna kostnad i enlighet med 

föreskriften och presentera detta för äldrenämnden på sammanträdet 

i oktober. 

Propositionsordning 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att äldrenämnden bifaller detsamma.  

Beslut 

Äldrenämnden beslutar notera informationen till protokollet, samt ge 

äldreförvaltningen uppdraget att beräkna kostnader i enlighet med 

föreskriften och presentera dessa för äldrenämnden vid sammanträdet i 

oktober. 

________________ 

Exp: Äldreförvaltningen 

 



 

Äldrenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11(23) 
2015-09-23  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 130 Dnr 2015-000168 739 

Hyrorna på Sörby 

 

Sammanfattning  

Äldreförvaltningen har under flera år arbetet med att skapa kontroll över och 

effektivisera vad gäller lokalytor. 

Äldreförvaltningen bedriver verksamhet i vård- och omsorgsbonden samt på 

Espegården och Sörby center. 

Genomgående är det små och ändamålsenliga enskilda kontorsrum eller att 

två eller tre delar på de större rummen. 

Äldreförvaltningen har redan maximalt utnyttjande av befintliga lokaler och 

behöver därför utöka lokalbeståndet med 15- 20 kontorsplatser. 

Ändamålsenliga lokaler finnas att hyra inom Sörby center.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden beslutar att hyra lokaler inom Sörby center enligt 

avtalsförslag.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Sune Håkansson (RP), Annette Rydell (S) och Ylva Olsson 

(SD). 

Yrkanden 

Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar bifall till äldreförvaltningens förslag 

till beslut.  

Propositionsordning 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att äldrenämnden bifaller detsamma.  

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att hyra lokaler inom Sörby center enligt 

avtalsförslag. 

________________ 

Exp: Äldreförvaltningen 

Torill Skaar Magnusson 
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§ 131 Dnr 2015-000169 739 

Yttrande kring strategi och organisation kring 
kommungemensam marknadsföring/information 

 

Sammanfattning  

Marknadsföring och information är av betydelse för kommunen och behöver 

därför få en tydlig roll så som påpekas i utredningen. 

Äldrenämnden står inför stora utmaningar framöver av ökade krav och ny 

lagstiftning. Därutöver har under flera år skett en kontinuerlig volymökning 

till följd av den demografiska utvecklingen i kommunen. 

Äldrenämnden har ingen budget för marknadsföring/information att flytta 

över till en central enhet utan får i så fall ta 159tkr som är uträknat för 

äldreförvaltningen som en besparing i verksamheten.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden ställer sig bakom förslaget om en kommungemensam enhet 

för marknadsföring/information men reserverar sig mot att bidra med 

budgetmedel då äldrenämnden känner sig nödd att äska om utökade 

budgetmedel för att klara av att fullgöra nämndens uppdrag.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Annette Rydell (S), Sune Håkansson (RP), Ylva Olsson 

(SD) och Johnny Håkansson (S). 

Yrkanden 

Sune Håkansson (RP) yrkar bifall till äldreförvaltningens förslag till beslut 

med ändringen att; 

 Beslutsformuleringen förkortas och således blir: ”Äldrenämnden 

ställer sig bakom förslaget om en kommungemensam enhet för 

marknadsföring/information, men reserverar sig mot att bidra med 

budgetmedel.” 

Propositionsordning 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att äldrenämnden bifaller detsamma.  
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Beslut 

Äldrenämnden ställer sig bakom förslaget om en kommungemensam enhet 

för marknadsföring/information, men reserverar sig mot att bidra med 

budgetmedel. 

________________ 

Exp: Kommunstyrelsen 
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§ 132 Dnr 2015-000170 73 

Delegation för att färdigställa förfrågningsunderlag när 
det gäller inkontinensprodukter 

 

Sammanfattning  

Äldrenämnden har erhållit en fullmakt från Landstinget Blekinge gällande 

delegation för att färdigställa förfrågningsunderlag vad avser 

inkontinensprodukter. 

Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson föredrar ärendet. 

Förslag till beslut 

Äldrenämnden delegerar till förvaltningschefen för äldreförvaltningen att 

fastställa förfrågningsunderlaget gällande upphandlingen av 

inkontinensprodukter.  

 

Beslut 

Äldrenämnden delegerar till förvaltningschefen för äldreförvaltningen att 

fastställa förfrågningsunderlaget gällande upphandlingen av 

inkontinensprodukter. 

________________ 

Exp: Torill Skaar Magnusson 
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§ 133 Dnr 2015-000157 139 

Ronneby kommuns integrationsstrategi 

 

Sammanfattning  

En integrationsstrategi för Ronneby kommun har tagits fram utifrån 

Kommunfullmäktiges beslut § 182/2014.  

Syftet med strategin ska vara att skapa förutsättningar i hela kommunens 

organisation och bolag för att snabbt tillvarata individens resurser, att bidra 

till att synliggöra mångfald och underlätta för att attityder förändras, 

kommunen ska vara lyhörd för förändrade behov av integrationsarbetet, att 

konkretisera den politiska viljeinriktningen och att integrationen ska 

genomsyra all verksamhet.  

Strategin består av fyra fokusområden: Arbete och självförsörjning, 

utbildning, deltagande och social sammanhållning och infrastruktur.  

Strategin har sammanställts av ett integrationsråd bestående av 

representanter från alla politiska partier.  

Målgruppen för Ronneby kommuns integrationsstrategi är nyanlända 

flyktingar och deras anhöriga under de första 36 månaderna i Sverige. 

Strategin uppmanar alla förvaltningar att utforma en handlingsplan utifrån 

integrationsstrategin för det direkta arbetet i verksamheten.  

Äldreförvaltningen anser sig redan arbeta med frågan på två konkreta sätt 

genom värdighetsgarantin och den samarbetsform med arbetsförmedlingen 

som håller på att utformas som kallas Trygg integration.  

I verksamheten finns en värdighetsgaranti implementerad. Utifrån denna 

garanti ska alla som tar del av äldreomsorgen bemötas med respekt och 

värdighet. Hänsyn ska tas till varje persons tro och livsåskådning i 

utformandet och genomförandet av de tjänster som äldreförvaltningen 

erbjuder.  

Äldreförvaltningen har påbörjat ett samarbete med arbetsförmedlingen för att 

finna en konstruktiv utbildningsform för nyanlända. Här ska den teoretiska 

utbildningen till undersköterska blandas med flertalet praktiktillfällen. 

Äldreförvaltningen ska ha specialutbildade handledare: inspiratörer, som tar 

hand om dessa elever under praktiktiden. Inspiratörerna har ett utökat 

handledaruppdrag då det inte enbart handlar om att guida en elev i 

äldreomsorgens verksamhet. Det handlar även om att möta kulturella 
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skillnader, språkförbistringar och utveckling av detta samt att vara en positiv 

förebild i förvaltningen både utåt och inåt för den resurs som nysvenskar ska 

ses som. 

Äldreförvaltningen ställer sig frågande till den del av integrationsstrategin 

som menar på att en stödfunktion för integrationsarbetet ska inrättas på 

förvaltningsnivå. I dagsläget är äldrenämnden tvungen att äska om utökade 

budgetmedel för att fullgöra sitt uppdrag. Detta innebär att det inte finns 

budgetmedel till en stödfunktion inom förvaltningen.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden beslutar att ställa sig bakom integrationsstrategin.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Ally Karlsson (V), Johannes Chen (KD), Ylva Olsson (SD), 

Laila Andersson (FP), Sune Håkansson (RP), Anders Lund (M) och Sylvia 

Edwinsson (MP). 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar notera informationen till protokollet, samt ställa sig 

bakom integrationsstrategin. 

________________ 

Exp: Kommunstyrelsen 
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§ 134 Dnr 2015-000089 730 

Riktlinjer för styrdokument och riktlinjer för 
medborgardialog. 

 

Ärendet utgår. 

 

________________ 

 



 

Äldrenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(23) 
2015-09-23  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 135 Dnr 2015-000171 739 

Sammanträdesordning 2016 för Äldrenämnden 

 

Sammanfattning  

Äldrenämnden har erhållit ett förslag för sammanträdesordning 2016.  

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Johnny Håkansson (S) och Ylva Olsson (SD). 

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar ställa sig bakom sammanträdesordning 2016 vad 

avser äldrenämnden. 

________________ 

Exp: Anna-Karin Sonesson 
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§ 136 Dnr 2015-000013 730 

Aktuellt i verksamheten 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson redogör för aktuellt i 

verksamheten. 

 Dagverksamheten Gläntan hade kräftskiva 11/9, vilket var mycket 

uppskattat av de som deltog. 

 Efter sommaruppehållet har nu Olsgården åter startat upp sina 

balansträningsgrupper och handträningsgrupper. 

 Sommarens tomatodling på Ågårdsbo håller på att avslutas. 

Evenemanget har varit uppskattat och vissa boende har varit mycket 

engagerade i odlingarna. 

 Hemtjänsten i Bräkne-Hoby, Norrsken jobbar med ett 

förbättringsarbete där kontaktmannaskapet är knutet till ett 

geografiskt område och vi hoppas på så vis att det ska bli bättre 

kontinuitet som i förlängningen ska öka kvaliteten för både brukare 

och personal. 

 Arbetet med vikarier och schema är igångsatt. För tillfället arbetar vi 

med timmar kontra kringtid. 

 Teater för äldre har åter startat upp efter sommaruppehållet. 

 Händelsen där brukare fick sallad i en plastpåse fick en viral 

spridning i sociala medier och kvällstidningar. Om en sådan 

spridning bidrar till en kvalitetshöjning är det positivt, även om 

sociala medier som forum för denna typ av incidenter kan 

ifrågasättas. Andra metoder är att föredra.  

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Sune Håkansson (RP), Laila Andersson (FP), Ylva Olsson 

(SD) och Monika Lindqvist (S). 

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar ta redovisningen till protokollet. 

________________ 



 

Äldrenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(23) 
2015-09-23  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 137 Dnr 2015-000015 730 

Skrivelser, cirkulär m.m 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande skrivelser, protokoll, cirkulär m.m.  

a) Protokoll 2015-08-12 från Äldreomsorgens samverkansgrupp. 

 

b) Protokoll 2015-09-02 från Kommunala pensionärsrådet. 

 

c) Meddelande om beslut från IVO, Inspektionen för vård och omsorg från 

2015-08-25 angående avslutat ärende, gällande tillsyn av avvikelsehantering 

vid särskilda boendet Backen i Ronneby. 

 

d) Inbjudan till konferens om jämställdhetspolitik den 1 december. 

 

e) Mailfråga och svar från Aftonbladet, gällande avgifter på särskilda 

boenden. 

 

f) Tillsynsprotokoll 2015-08-21 från Räddningstjänsten Östra Blekinge 

avseende Parkdala. 

 

g) Minnesanteckningar från besök på Olsgården 2015-09-16.  

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Anders Lund (M). 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar ta informationen till protokollet. 

________________ 

 



 

Äldrenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(23) 
2015-09-23  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 138 Dnr 2015-000016 730 

Delegationsbeslut 

 

Sammanfattning  

Följande delegationsbeslut redovisas: 

Biståndsbeslut inom äldreomsorgen under tiden 1 – 31 augusti 2015.  

Återrapportering av delegationsbeslut, Lex Sarah, Lex Maria m.m. 

Återrapportering av delegationsbeslut, personalfrågor.  

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar ta informationen till protokollet. 

________________ 

 



 

Äldrenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(23) 
2015-09-23  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 139 Dnr 2015-000014 730 

Information om kurser, konferenser m.m 

 

Sammanfattning  

Någon information eller redovisningar från kurser eller konferenser har inte 

inkommit till dagens nämndssammanträde.  

 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar ta informationen till protokollet. 

________________ 

 



 

Äldrenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(23) 
2015-09-23  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 140 Dnr 2015-000017 730 

Övriga frågor 

 

Sammanfattning  

Annette Rydell (S) undrar om nattpatrullen i Eringsboda ska flytta till 

Kallinge. 

Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson lovar att återkomma med ett svar 

vid nästa sammanträde.  

________________ 

 


