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§ 37
Protokollsjustering
Beslut
Bruno Karlsson (L) utses att justera protokollet.
_____
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ÖFNES/2016:20

§ 38
Sekretessärenden till nämnden i april 2016
Inga sekretessärenden för nämnden att behandla i april 2016.
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ÖFNES/2016:10

§ 39
Ekonomiskt utfall 2016
Beslut
Rapporten över ekonomiskt utfall till och med mars 2016 godkänns och
överlämnas till kommunstyrelserna i Eskilstuna och Strängnäs.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen redovisar varje månad det ekonomiska utfallet för
överförmyndarnämndens verksamhet. För perioden mars redovisar nämnden ett
positivt resultat på totalt 4 000 kronor.
En analys av resultatet visar att drift av kontoret redovisar ett överskott 40 000
kronor för mars.
För arvoden till gode män och förvaltare redovisar Strängnäs ett överskott 161 000
kronor och Eskilstuna redovisar ett överskott 263 000 kronor.
Arvoden till gode män för ensamkommande barn visar ett underskott 486 000
kronor, vilket beror på eftersläpning av återsökta kostnaderna till Migrationsverket
samt utbetalning till Strängnäs av bidrag för Q4 2014 på 172 000 kronor.
Kostnaden för nämnden visar för perioden ett överskott 6 000 kronor.
Prognos för helåret:
- Arvoden och övriga kostnader för nämnden
- Drift av kontoret
- Arvoden till gode män och förvaltare
Eskilstuna:
Strängnäs
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§ 40
Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs
behov och prioriteringar 2017
Beslut
Förvaltningens förslag till behov och prioriteringar för 2017 godkänns och
överlämnas till kommunstyrelserna i Eskilstuna respektive Strängnäs kommuner.

Särskilt yttrande
Karin Wretling (V) deltar ej i beslutet med hänsyn till att Vänsterpartiet avser att
återkomma med ett samlat budgetförslag (bilaga 1).

Sammanfattning
Nämnden ska som en del i planeringsprocessen inför beslut om verksamhetsplan
och budget i april fastställa behov och prioriteringar för kommande år.
Förvaltningens förslag utgår från av kommunledningarna angivna anvisningar och
planeringsförutsättningar.
Det stora antalet ensamkommande barn som kom till Sverige under andra halvåret
2015 har i påverkar i mycket stor utsträckning nämndens verksamhet. Det stora
mottagandet har föranlett regeringen att träffa överenskommelse med flertalet
övriga partier i riksdagen om bland annat att situationen för placering och hantering
av denna grupp löpande ska ses över.
Regeringen presenterade i den 7 april ett förslag till begräsningar av möjligheten att
få uppehållstillstånd i Sverige. Förslaget innebär bland annat att ensamkommande
barn som kom till Sverige efter den 24 november som huvudregel ska få ett
tidsbegränsat uppehållstillstånd. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 20 juli
och ska gälla i tre år.
Antalet innevånare i åldern 18-64 år bosatta i våra två kommuner och som har god
man eller förvaltare har ökat med drygt 25 % från 2013 till och med 2015. Det
finns för närvarande inga tecken som tyder på att denna utveckling kommer att
avstanna. Den demografiska utvecklingen med allt fler äldre invånare i Eskilstuna
och Strängnäs, i synnerhet allt fler äldre än 85 år, kommer att innebära att fler har
behov av god man.
Regeringen har för avsikt att under våren lämna en proposition till riksdagen om så
kallade framtidsfullmakter. Fullmakten ska enligt förslaget bli giltig när en
fullmaktsgivare på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande förhållande
är ur stånd att ta tillvara sin rätt. För att vara giltig ska fullmakten vara registrerad
hos överförmyndaren, som också ingripa om den missbrukas.
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Antalet kommuninvånare som har förmyndare, god man och förvaltare har sedan
Eskilstuna och Strängnäs 2013 kommuners samlade handläggning av
överförmyndarfrågor i ett gemensamt kontor ökat med 43 %. Ökningen beror till
drygt 2/3 på tillströmningen av ensamkommande barn, då framför allt under slutet
av 2015 och januari 2016.
Överförmyndarnämndens verksamhet har under 2015 och början av 2016
kännetecknats av att lösa de mesta akuta behoven. Det har bland annat resulterat i
lång väntan innan godmanskap anordnats samt i försening av att granska
redogörelser och årsräkningar. Rekrytering och utbildning av gode män med
uppdrag utifrån Föräldrabalken har fått stå tillbaka för rekrytering och utbildning
av gode män för ensamkommande barn. För medarbetarna har arbetssituationen
varit mycket pressad, vilket har lett till att flera uppvisar stressrelaterade symtom.
Bedömningen är att situationen kommer stabiliseras under hösten. Det förutsätter
emellertid att nämnden beviljas begärt resurstillskott på totalt 760 000 kronor samt
att ansökan om god man för ensamkommande barn återgår till den nivå som gällde
2014 och första hälften av 2015.
Prioriteringarna i verksamheten 2017 måste inriktas på
-

Rekrytering och utbildning av nya gode män och förvaltare med uppdrag
enligt Föräldrabalken
Utveckla och förstärka tillsynen
Införa digitala tjänster
Vidareutbildning för gode män och förvaltare
Inom ramen för Rollkoll utveckla samverkan med andra myndigheter samt
med föreningar

Med en sådan inriktning kommer verksamheten att bli effektivare och
rättsäkerheten öka.

Ärendebeskrivning
Bakgrund
Den årliga planeringsprocessen är likartad i Eskilstuna och Strängnäs kommuner
och beskrivs i form av ett årshjul. I båda kommunerna påbörjas planeringen av det
kommande årets verksamhetsplaner och budget under mars och april. I
värdkommunen Eskilstuna resulterar detta i att nämnderna i april fastställer behov
och prioriteringar för det kommande verkesamhetsåret.
Detta förslag till behov och prioriteringar för 2017 utgår från de förutsättningar
som presenteras Eskilstuna kommuns Planeringsförutsättningar för nämndernas
och bolagens behov och prioriteringar 2017 och från Strängnäs kommuns
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Planeringsanvisningar 2017-2019. Båda dokumenten skickades ut till nämnden
inför sammanträdet den 21 mars.
Nämndens beslut om behov och prioriteringar utgör underlag för kommunernas
beslut i juni om Årsplan (Eskilstuna) respektive Beslut om övergripande mål och
budgetramar (Strängnäs).
Omvärld
Omfattningen av och förutsättningarna för överförmyndarnämndens verksamhet
styrs till helt avgörande delar av omvärldsfaktorer, som riksdagsbeslut och andra
myndigheters beslut (framför allt domstolsbeslut), den demografiska utvecklingen
(beskrivs under särskild rubrik) samt av hur många ensamkommande barn som
söker sig till Sverige. Utöver det har de värderingar som gäller i samhället stor
betydelse för allmänhetens förväntningar på verksamheten.
Under hösten 2015 ansökte fler än 35 000 ensamkommande barn om asyl i Sverige.
Migrationsverket har tagit fram tre scenarier för mottagande under 2016. För
Eskilstuna och Strängnäs innebär dessa scenarier att sammanlagt mellan 180 och
405 barn kommer ha behov en god man. Några trovärdiga prognoser/scenarier för
2017 finns för närvarande inte.
Höstens överenskommelse mellan regeringen och flertalet övriga riksdagspartier
innebär bland annat att orsakerna till den dramatiska ökningen av antalet
ensamkommande flyktingbarn som kommit till Sverige ska analyseras och ses över.
Utöver redan aviserade åtgärder kring ensamkommande flyktingbarn innebär
överenskommelsen också att hela situationen för placering och hantering av denna
grupp löpande ska ses över. Den löpande översynen ska omfatta allt från socialtjänst
och Migrationsverket till gode män, tolkar etcetera. Enligt Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) är det ytterst angeläget att lagen om gode man för ensamkommande
barn ändras. Inriktningen bör enligt dem vara att ensamkommande barn istället för en
god man ska få en professionell företrädare utsedd.
Regeringen presenterade i den 7 april ett förslag till begräsningar av möjligheten att
få uppehållstillstånd i Sverige. Förslaget innebär bland annat att ensamkommande
barn som kom till Sverige efter den 24 november som huvudregel ska få ett
tidsbegränsat uppehållstillstånd. Förälder till ett ensamkommande barn som är flykting
kommer även fortsättningsvis som huvudregel ha rätt till uppehållstillstånd. De nya
reglerna föreslås träda i kraft den 20 juli i år och ska gälla i tre år.

Antalet sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa har ökat kraftigt under de senaste
åren. Det blir allt vanligare att vuxna får neuropsykiatriska diagnoser, som till
exempel ADHD. Denna utveckling har bidragit till att antalet innevånare i åldern
18-64 år bosatta i våra två kommuner och som har god man eller förvaltare har ökat
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med drygt 25 % från 2013 till och med 2015. För närvarande finns inga tecken som
tyder på att denna utveckling kommer att avstanna.
Våren 2014 presenterade Justitiedepartementet en skrivelse med förslag på så
kallade framtidsfullmakter. Framtidsfullmakt är ett förslag till en för Sverige ny typ
av fullmakt. Fullmakten ska enligt förslaget bli giltig när en fullmaktsgivare på
grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande förhållande är ur stånd att ta
tillvara sin rätt. Tanken är att det är den som ställt ut fullmakten som ska avgöra när
tidpunkten har inträtt. Enligt förslaget krävs det att framtidsfullmakten registreras
hos överförmyndaren, för att fullmakten ska vara giltig.
På en fråga i riksdagen svarade Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
den 9 december 2015 att frågan om framtidsfullmakt är prioriterad och att det pågår
arbete med att ta fram en lagrådsremiss. Målsättningen är enligt ministern att en
proposition ska kunna lämnas till riksdagen under våren 2016.
Om framtidsfullmakter införs enligt det ursprungliga förslaget kan det eventuellt på
lång sikt innebära ett minskat behov av gode män. Förslaget innebär emellertid att
överförmyndarnämnden skulle tillföras ytterligare uppdrag. Dels ska nämnden
ansvara för registerhållning av fullmakterna, men också ingripa om den som fått
fullmakten gör sig skyldig till missbruk och försummelse vid utövande av
uppdraget.
Demografisk påverkan
Både Eskilstuna och Strängnäs är tillväxtkommuner med allt fler invånare. Den 31
december 2015 var sammanlagt 136 167 personer folkbokförda i kommunerna
(Eskilstuna 102 065; Strängnäs 34 102) I prognoserna för de kommande åren
beräknas invånarantalet öka med cirka en 1 % per år. Framför allt ökar antalet barn
och invånare som är 65 år eller äldre. Särskilt gruppen 85 år och äldre väntas öka
kraftigt.
Befolkningstillväxten i sig innebär att fler individer kommer att vara i behov av
förmyndare, god man eller förvaltare (ställföreträdare). Vid årsskiftet 2015/2016
var andelen 1,2 % (exklusive ensamkommande barn). Med tanke på att
befolkningsökningen är särskilt stor bland äldre äldre kommer med stor sannolikhet
en allt större andel av befolkningen ha behovet av god man eller förvaltare.
Nuläge
Antalet kommuninvånare som har förmyndare, god man och förvaltare har sedan
Eskilstuna och Strängnäs 2013 kommuners samlade handläggning av
överförmyndarfrågor i ett gemensamt kontor ökat med 43 %. Ökningen beror till
drygt 2/3 på tillströmningen av ensamkommande barn, då framför allt under slutet
av 2015 och januari 2016. Antalet fortsätter emellertid att öka under hela första
kvartalet 2016, även om det kommer betydligt färre ansökningar om god man för
ensamkommande barn.
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2013-12-31
2014-12-31
2015-12-31
2016-03-31

Huvudmän Eskilstuna
1 212
1 314
1 691
1 745

Huvudmän Strängnäs
378
411
496
500

2013-12-31
2014-12-31
2015-12-31
2016-03-31

Ensamkommande barn
Eskilstuna
34
67
409
444

Ensamkommande barn
Strängnäs
16
22
92
98

Antalet ställföreträdare har också ökat, som en följd av att antalet aktiva ärenden
blivit fler. Den ökningen är dock inte alls lika stor som ökningen av antalet ärenden
(18 %). Den viktigaste förklaringen till det är att gode män för ensamkommande
barn idag har fler uppdrag per person än tidigare.

2013-12-31
2014-12-31
2015-12-31
2016-03-31

Ställföreträdare
Eskilstuna
923
968
938
961

Ställföreträdare
Strängnäs
284
288
304
303

Nämndens resurser för handläggning av godmanskap för ensamkommande barn har
succesivt utökats sedan hösten 2015. Trots det saknar för närvarande cirka 140
ensamkommande barn en god man. Prioritet i dagsläget är därför att förordna gode
män till dessa barn. Det innebär att annan handläggning kopplat till denna typ av
ärenden släpar efter, bland annat tillsyn av och fortbildning för de gode männen.
För att effektivisera beslut om arvode till gode män för ensamkommande barn har
nämnden beslutat införa ett schablonarvode och en schabloniserad
omkostnadsersättning. Beslutet gäller från och med den 1 januari i år. Nämnden har
för 2016 äskat ytterligare resurser för handläggning gällande ensamkommande
barn.
Det stora antalet ansökningar om god man för ensamkommande barn under slutet
av 2015 och början på 2016 har även försenat arbetet med att införa digitala tjänster
inom överförmyndarnämndens verksamhet.
Förra året lyckades inte nämnden genomföra åtagandet att samtliga i tid inlämnade
och kompletta årsräkningar skulle vara granskade senast den 31 augusti. Det
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innebar att många gode män och förvaltare fick besked om sitt arvode betydligt
senare än tidigare år. Försenad granskning riskerar också att leda till att
huvudmännen lider rättsförluster.
Åtagandet vad gäller granskning av årsräkningar gäller även för 2016. Extra
personal har därför anställts direkt efter årsskiftet. Eftersom ställföreträdarna ska
lämna årsräkningarna före 1 mars är det ännu för tidigt att göra en prognos för
utfallet 2016.
Sammanfattningsvis kan konstateras att överförmyndarnämndens verksamhet
under 2015 och början av 2016 kännetecknats av att lösa de mesta akuta behoven.
Det har bland annat resulterat i lång väntan innan godmanskap anordnats samt i
försening av att granska redogörelser och årsräkningar. Rekrytering och utbildning
av gode män med uppdrag utifrån Föräldrabalken har fått stå tillbaka för
rekrytering och utbildning av gode män för ensamkommande barn. För
medarbetarna har arbetssituationen varit mycket pressad, vilket har lett till att flera
uppvisar stressrelaterade symtom.
Bedömningen är att situationen kommer stabiliseras under hösten. Det förutsätter
emellertid att nämnden beviljas begärt resurstillskott på totalt 760 000 kronor samt
att ansökan om god man för ensamkommande barn återgår till den nivå som gällde
2014 och första hälften av 2015.
Inriktning på prioriteringar och omprioriteringar inför 2017
Prioriteringarna i verksamheten 2017 måste inriktas på
-

Rekrytering och utbildning av nya gode män och förvaltare med uppdrag enligt
Föräldrabalken
Utveckla och förstärka tillsynen
Införa digitala tjänster
Vidareutbildning för gode män och förvaltare
Inom ramen för Rollkoll utveckla samverkan med andra myndigheter samt med
föreningar
Under 2017 bör en uppföljning av den gemensamma överförmyndarnämnden
genomföras. Uppföljningen ska göras utifrån det ursprungliga syftet med att inrätta
en gemensam nämnd och ett gemensamt kontor. Uppföljningen bör också innefatta
hur det tjänstemannastöd nämnden får från socialförvaltningen har fungerat.
De angivna prioriteringarna för 2017 innebär en omprioritering från kortsiktiga
lösningar på akuta behov till ett stabilare långsiktigt utvecklingsarbete.
Social hållbarhet
Syftet med överförmyndarnämndens verksamhet är att skapa förutsättningar för
trygghet och rättssäkerhet för personer som behöver stöd i detta. Nämnden tar
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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därför sin utgångspunkt i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och i
Barnkonventionen.
”Var och en har, i egenskap av samhällsmedlem, rätt till social trygghet, och är
berättigad till att de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter som krävs för
hävdandet av hans eller hennes människovärde och utvecklingen av hans eller
hennes personlighet, förverkligas genom nationella åtgärder och mellanfolkligt
samarbete i enlighet med varje stats organisation och resurser” (FN:s deklaration
om de mänskliga rättigheterna artikel 22).
UNICEF sammanfattar Barnkonventionen i fyra grundläggande och vägledande
principer:
 Alla barn har samma rättigheter och lika värde
 Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn
 Alla barn har rätt till liv och utveckling
 Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad
På detta sätt bidrar överförmyndarnämnden och dess verksamhet till socialt
hållbara kommuner.

Effektiviseringar
Ges nämnden förutsättningar att genom föra de angivna priorteringarna kommer
verksamheten att bli effektivare och rättsäkerheten öka.

_____
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ÖFNES/2016:39

§ 41
Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs
delårsrapport 1 januari – mars 2016
Beslut
Överförmyndarnämnden för Eskilstuna och Strängnäs godkänner delårsrapport 1
januari-mars 2016 och översänder den till kommunstyrelserna i respektive
kommun.

Ärendebeskrivning
Verksamheten första kvartalet 2016 har i stor utsträckning dominerats av
handläggning gällande god man för ensamkommande barn. Ytterligare resurser har
tillförts den del av verksamheten. Det har varit möjligt genom den utökade
budgetram som tilldelats nämnden. Trots det har det inte gått att undvika att övrig
verksamhet har påverkats. Vid månadsskiftet mars/april saknade 150
ensamkommande barn i Eskilstuna och Strängnäs en god man. Bland dem fanns
barn om som vistats i kommunen sedan november 2015.
Under perioden har nämnden haft ett flertal kontakter och möten med
ställföreträdarnas intresseorganisationer.
I mars genomfördes en utbildning om godmanskap för ensamkommande barn för
nämndens ledamöter och ersättare.
Nämnden medverkade vid den temadag som Mälardalens högskola anordnade den
29 februari.
Eskilstuna direkt kommer vara ingång för den som söker god man eller vill bli god
man och kommer att kunna svara på många av de allmänna frågor som idag ställs
till verksamhetens expedition.
Ställföreträdarnas årsräkningar och redogörelser för 2015 ska vara inlämnade före
den 1 mars (gäller inte gode män för ensamkommande barn, som lämnar
redogörelser kvartalsvis). Det är därför ännu för tidigt att göra en prognos för när
granskningen kommer att vara klar. Vid kvartalsskiftet var emellertid fler
årsräkningar och redogörelser granskade i å r jämfört med samma tidpunkt i fjol.
Trots en hög arbetsbelastning är sjukfrånvaron låg. Flera medarbetare uppvisar
dock stressrelaterade symptom. För att kortsiktigt lösa det mest akuta kommer
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arbetsfördelningen att göras om. För att på sikt skapa bra arbetsförutsättningar
behöver ytterligare resurser tillföras i enlighet med nämndens begäran den 21 mars
om resursförstärkning.
Nämndens budget är i balans. I och med att Eskilstuna kommun förstärkt budgeten
för arvoden till gode män och förvaltare är prognosen att budgeten kommer att vara
i balans även vid årsskiftet.
Beslutet skickas till: Kommunstyrelserna i Eskilstuna och Strängnäs
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ÖFNES/2016:38

§ 42
Riktlinjer för Överförmyndarnämndens information
och kommunikation
Beslut
Överförmyndarnämnden godkänner riktlinjerna för nämndens information och
kommunikation.

Ärendebeskrivning
God kommunikation är ett ledningsverktyg som bidrar till att nämndens
övergripande mål uppfylls och att beslut får snabbare genomslag.
Ett framgångsrikt kommunikationsarbete bidrar också till att öka medarbetares
delaktighet, motivation och ansvar på arbetsplatsen och medborgarnas kunskap om
och överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs och dess förvaltning.
Den externa informationen ska vara tydlig och lättillgänglig för dem som tar del av
våra tjänster. Den externa informationen ska också underlätta allmänhetens insyn i
verksamheten och göra det möjligt för medborgarna att påverka beslut.
Varje år fastställs vilka områden som ska prioriteras och vilka de strategiskt
viktigaste informationsinsatserna ska vara utifrån nämndens verksamhetsplan.
All information och kommunikation ska ha ett tydligt jämställdhets- och
mångfaldsperspektiv.
Principerna utgår från Eskilstuna kommuns kommunikationspolicy och Strängnäs
kommuns kommunikationshandbok
Förvaltningen har upprättat förslag till riktlinjer daterat den 7 april 2016.
Ulf Norström föreslår ett tillägg under Kanaler för information och kommunikation
med e-post och brev.
_____
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ÖFNES/2016:19

§ 43
Nätverksmöte i Enköping
Beslut
Nämnden beslutar att ordinarie ledamöter deltar i nätverksmöte i Enköping 25 maj.
Om ytterligare platser blir tillgängliga erbjuds dessa till ersättare.

Ärendebeskrivning
Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs deltar i ett nätverk tillsammans med
överförmyndarnämnderna i Enköping, Nyköping-Oxelösund, Södertälje, Västerås
samt Örebro. Nämnden i Enköping bjuder nu in nätverket till en utbildnings- och
erfarenhetsutbytesdag 25 maj. Eva von Scheele, jurist SKL, kommer att föreläsa
om aktuellt läge för ensamkommande barn och inblandade myndigheters arbete för
att lösa de problem som kommunerna möter på grund av den stora tillströmningen
av barn det senaste året.
Det är värdefullt för nämnden att få ta del av andra nämnders erfarenheter och
lösningar tillsammans med ett utbildningsinnehåll av hög kvalitet. Enköping har
begränsat antalet platser varför lämpligt antal deltagare från Eskilstuna Strängnäs
begränsas till de fem ordinarie ledamöterna. Om möjligheter ges är vi beredda att
fylla på med ersättare.

_____
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ÖFNES/2016:1

§ 44
Muntliga rapporter till nämnden i april 2016
Beslut
Muntliga rapporter till nämnden i januari 2016 läggs till handlingarna efter
överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs godkännande.


Ensamkommande barn
Anders Hagander redogör för antal ensamkommande barn som i år kommit
till Eskilstuna och Strängnäs kommuner.



Rapport från fördjupningsområde
Ulf Norström meddelar att han tillsammans med nämndens presidium och
Anders Hagander kommer att träffa Eskilstuna god man- och
förvaltarförening och Strängnäs förening för frivilliga samhällsarbetare.
Mötet är 9 maj i Strängnäs där det ska diskuteras om ställföreträdarnas
eventuella behov inom område funktionsnedsättningar.



Brukarundersökning bland huvudmän
Anders Hagander har träffat Osman Aytar, docent på Mälardalens
Högskola. De diskuterade hur en brukarundersökning bland huvudmän kan
anordnas. Undersökningen blir en djupare reflektion utifrån olika
perspektiv. Diskussionen fortsätter.



Rapport från möte med föreningarna
Maj-Britt Magnusson och Bengt Karlsson var med på ett föreningsmöte
med Strängnäs förening för frivilliga samhällsarbetare och rapporterar om
mötet för nämnden. På mötet informerade Maj-Britt Magnusson om
nämnden och nämndens beslut gällande enhetliga arvoden till gode män för
ensamkommande barn.



Konferensrapport
Bruno Karlsson var på konferens om ensamkommande barn i Gnesta där
länsstyrelsen Södermanland var med. Bruno Karlsson redogör för innehållet
på konferensen och var nöjd med helheten men efterfrågade mer
information om arbetet med ensamkommande barn i framtiden.
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Rapport från revisionsdialog
Anita Neuhaus, Maj-britt Magnusson, Bruno Karlsson, David Dishart samt
Anders Hagander deltog i revisionsdialogen 11 april. David Dishart och
Anders Hagander rapporterar.



Rapport från träff med riksdagsledamöter och representanter för
Nyköping-Oxelösunds överförmyndarnämnd
15 april träffade Anita Neuhaus, Maj-Britt Magnusson och Leif Andersson
riksdagsledamöter och representanter från Nyköping-Oxelösunds
överförmyndarnämnd. Anita återkommer med mer information till
nämndsammanträdet i maj.

_____
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§ 45
Skriftliga rapporter till nämnden i april 2016
Inga skriftliga rapporter för nämnden att behandla vid dagens sammanträde.
_____
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