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Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö, måndagen den 11 maj 2020 kl 09:00 – 15:00 
 
 

 Ajournering för lunch kl 12:30 – 13:30 

Beslutande 
 

Carina Ohlson (C), Ordförande 
Sigbritt Persson (S), 1:e vice ordförande 
Stefan Nybom (S) 
Patric Jonsson (KD) 
Sandra Bjelkelöv (SD) 
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Lena Svensson (S) 
Andreas Högdahl (NOP) 

Övriga deltagande Margareta Sjögren, sekreterare 
Kristina Berglund, socialchef 
Karin Henningsson, t f verksamhetschef för vård och omsorg 
Stina Lindgren, ekonom § 52 

Utses att justera  

Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö  
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 47-60 

 Margareta Sjögren  

 Ordförande 

  

 Carina Ohlson  

 Justerare 

  

 Sigbritt Persson (S)    

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Omsorgsutskottet 

Sammanträdesdatum 2020-05-11 

Datum då anslaget sätts upp 2020-05-19 Datum då anslaget tas ned 2020-06-09 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Bergsjö 
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 Margareta Sjögren  



 

Nordanstigs kommun 
Omsorgsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(20) 

Sammanträdesdatum 

2020-05-11 
 

 

  
 

Ärendelista 

§ 47 Dnr 2019-000111 
Godkännande av dagordning ............................................................. 3 

§ 48 Dnr 2019-000112 
Föregående protokoll ......................................................................... 4 

§ 49 Dnr 2020-000115 
Coronaviruset, Covid-19. ................................................................... 5 

§ 50 Dnr 2020-000095 
Verksamhetsuppföljning ..................................................................... 6 

§ 51 Dnr 2019-000107 
Verksamheten informerar ................................................................. 10 

§ 52 Dnr 2019-000109 
Ekonomirapport ................................................................................ 12 

§ 53 Dnr 2019-000124 
Strategier/Verksamhetsmål 2020 ..................................................... 13 

§ 54 Dnr 2018-000202 
Stipendium för omvårdnadsstuderande ............................................ 14 

§ 55 Dnr 2020-000079 
Statistik Arbetsförmedlingen ............................................................. 15 

§ 56 Dnr 2019-000263 
Sammanställning av icke verkställda beslut enligt SoL och LSS ...... 16 

§ 57 Dnr 2019-000264 
Redovisning av arbetsskador och tillbud bland personalen .............. 17 

§ 58 Dnr 2017-000461 
Rapporter/information ...................................................................... 18 

§ 59 Dnr 2020-000170 
Information och övriga ärenden ........................................................ 19 

§ 60 Dnr 2020-000179 
Kvinnojouren Vändpunkten Avtal ..................................................... 20 



 

Nordanstigs kommun 
Omsorgsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(20) 

Sammanträdesdatum 

2020-05-11 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 47 Dnr 2019-000111  

Godkännande av dagordning 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna dagordningen med nedanstående ändring.  

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottet godkänner dagordningen med eventuella ändringar. 

 

Följande ärende anmäls: 

Plexiglasskydd på boendena (fråga från Sandra Bjelkelöv (SD). Tas upp under 

rubriken "Information och övriga ärenden". Se § 59.  
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§ 48 Dnr 2019-000112  

Föregående protokoll 

Omsorgsutskottets beslut 

Föregående protokoll läggs till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottet går igenom protokollet från 2020-04-15.  

Protokollet finns som underlag till kallelsen.  
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§ 49 Dnr 2020-000115  

Coronaviruset, Covid-19. 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Socialchef Kristina Berglund och tf verksamhetschef för vård och omsorg Karin 

Henningsson redogör för lägesbilden när det gäller Covid-19 och hur det inverkar 

på verksamheterna.  

Social omsorg  

Arbetsmarknad och flyktingenheten har full bemanning, likadant på 

biståndsenheten. 

Förra veckan var det två som var sjuka på IFO (Individ och familjeomsorg). En i 

någon dag, en som möjligtvis skulle kunna ha haft Covid. För övrigt är alla i arbete. 

Vård och omsorg 

Inom vård och omsorg är läget är under kontroll. Man har haft sjukfrånvaro men 

inte mer än normalt. 

Man har provtagning på personal och även på en del brukare. Förra veckan tog man 

inte prov på någon brukare då det inte fanns behov. Alla man tagit prov på har varit 

negativa. 

Verksamheten känner sig väl förberedd. Man har börjat göra risk och 

konsekvensanalyser och verksamhetsbeskrivning på Vinkeln. Skyddsombud och 

arbetsplatsombud kommer att finnas där. Man har avstämningar.  

Verksamheten har förberett sig under 8 veckor. Beträffande skyddsutrustning så 

följer man smittskyddsrekommendationerna i Gävleborg.  
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§ 50 Dnr 2020-000095  

Verksamhetsuppföljning  

Omsorgsutskottets beslut 

 

Att till kommunstyrelsen redovisa: 

- Bemanning Säbo inklusive LSS, Lotsen och korttids,  

- Antal beviljade hemtjänsttimmar.  

- Vårddygn korttids.  

- Antal inskrivna på Arbetsmarknadsenheten som anvisats av socialtjänsten, 

försörjningsstöd. 

- Antal inskrivna i KAA (Kommunala aktivitetsansvaret) 

 

Föreslå kommunstyrelsen:  

- Att uppdra till Arbetsmarknadsenheten att skriva ett tjänsteutlåtande där det 

tydliggörs att det är ett viktigt uppdrag att ta emot praktikanter och att 

kommunstyrelsen uppmanar kommunens alla verksamheter och bolag att i 

mån av platser ta emot personer i praktik.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Socialchef Kristina Berglund och tf verksamhetschef för vård och omsorg Karin 

Henningsson redovisar uppföljning av de olika verksamheterna under 

omsorgsutskottet, genom volymer och nyckeltal per april 2020.  

 

Vård och omsorg 

Prognos för vård och omsorg minus 8 130 tkr. 1 700 tkr av totalen är 

personalkostnader från omställningsarbetet i Hemtjänsten. 260 tkr är ökade 

kostnader på grund av Covid-19, material och ökade personalkostnader.  

Vård och omsorg gemensamt beräknas minus 240 tkr. IT kostnader och 

planeringskostnader för verksamhetsomorganisation. Ej budgeterade. 

Äldreomsorgen beräknas minus 3 630 tkr. Detta är till stor del ökade 

personalkostnader på grund av vård som kräver extra mycket bemanning vilket 

inneburit mycket dubbelbemanning. 

Projektet heltid som norm innebär en ökad kostnad för verksamheten med ca 300 

tkr. 
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Fortsättning § 50 

 

Omsorgen om funktionshindrade beräknas minus 160 tkr, beror på ökad 

personalbemanning på ett av boendena på grund av dygnet runt vård. 

Hemtjänsten beräknas minus 4 100 tkr, beror på dyra kommunala hemtjänsttimmar, 

för mycket personal kontra utförda timmar. 

Projektet heltid som norm står för ca 300 tkr. 

 

Åtgärder till avvikelser i månadsresultat: 

Äldreomsorgen jobbar aktivt med schemaplanering för att komma inom budgetram. 

Från och med den 1 juni kommer man att starta med nytt schema på Sörgården och 

Bållebo.  

Från och med den 1 september dras en nattpersonal ner på Sörgården.  

Från den 1 maj kommer projektet heltid som norm att upphöra vilket innebär en 

besparing på 300 tkr.  

Antal brukare på Hagebo ändras från och med den 14 april vilket medför att man ej 

behöver återbesätta vakanta tjänster.  

Omsorgen om funktionshindrade jobbar med hemtagande av tjänsteköp från andra 

kommuner. Verksamheten har i dialog med NBAB (Nordanstigs Bostäder) sett över 

möjligheten att knyta upp lägenheter i närheten av Lotsen i syfte till ett bra 

brukarflöde med boendestöd.  

Hemtjänsten i Hassela har gjort om sitt schema för att få en ökad effektivitet. Man 

flyttar också två personal till annan verksamhet. 

Harmånger slutar med projektet heltid som norm från och med den 1 maj vilket 

kommer att leda till en besparing på ca 300 tkr. 

Man jobbar aktivt med att optimera schemaplanering.   

Båda hemtjänstgrupperna har avyttrat hemtjänstbilar.  
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Fortsättning § 50 

 

Social omsorg 

Prognos för Social omsorg minus 517 tkr. 

Social Omsorgs avvikelser är i stort områdena placeringar (barn och vuxen) samt 

försörjningsstöd. Utifrån analys av tidigare års kostnader av placeringar så är den 

budget som ligger inte realistisk utifrån det behov som kommunen uppvisar. 

Samma gäller för försörjningsstöd. 

När det gäller området barn och familj så pågår ett arbete inom handläggning och 

öppenvård för att effektivisera, dock har det försvårats på grund av behov av 

rekrytering och Covid-19.  

Utifrån folkhälsomyndigheten rekommendationer ska så många som möjligt arbeta 

hemifrån vilket försvårar ett utvecklingsarbete.  

Samma gäller handläggningen inom vuxen. 

Inom försörjningsstöd pågår redan ett arbete tillsammans med 

Arbetsmarknadsenheten och Flyktingenheten för att minska arbetslösheten och 

därmed behovet av försörjningsstöd.  

Även här försvåras det arbetet av covid-19. Arbetet har ändå visat resultat och 

därmed ändrat den uppåtgående trend som man tidigare haft till en svagt 

nedåtgående trend. Trots det är kostnaderna högre än den budget som är satt. 

Utifrån den prognos som finns i landet gällande hur Covid-19 kommer att slå mot 

arbetslösheten så har den ökat jämfört med samma tid förra året.  

Det kommer med stor sannolikhet att längre fram under året öka kostnaderna inom 

försörjningsstöd och arbetstyngden inom AME/Flykting.  

En ytterligare konsekvens av arbetslöshet är ökad problematik inom familjer. 

Därmed förväntas en ökad handläggning av ärenden inom barn- och familj, 

missbruksvården och familjevåld. Det i sin tur kan ge en ökning av placeringar både 

gällande barn och vuxna. 

Med hjälp av extra insatser för att ta fram platser av Barn & Utbildning & Tillväxt 

och Service får man nu till Feriejobb till ungdomar i kommunen och till och med så 

många att man kan ta del av den Sommarjobbssatsning som staten gör i år.  

Nu påbörjas arbetet med matchning och utskick till de som sökt. 
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Fortsättning § 50 

 

Åtgärder till avvikelser i månadsresultat: 

Inom försörjningsstöd fortsätter arbetet tillsammans med AME/Flykting att efter en 

första ansökning om försörjningsstöd även få en inbokad tid hos AME för att titta 

på eventuella arbetsmarknadsåtgärder.  

AME har också timanställt en handläggare för att lära upp personal att skriva 

utredande ansökningar till försäkringskassan på individer som bedöms höra hemma 

hos försäkringskassan och inte på försörjningsstöd. I den analys som gjorts så är 

minst 10 personer berättigande till olika åtgärder inom försäkringskassan. 

Inom Barn- och Familj har en utomstående konsult anlitats för att göra en 

genomgående analys varför ledningen inte kommer vidare i arbetet med att 

effektivisera handläggning och öppenvården. Arbetet pågår och en strategi börjar att 

ta form. En effektiv handläggning ska resultera i att man ska kunna arbeta mer 

förebyggande och därmed förhindra eller korta placeringar.  

 

Redovisningen finns som underlag till kallelsen. 
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§ 51 Dnr 2019-000107  

Verksamheten informerar  

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Tf verksamhetschef för vård och omsorg Karin Henningsson och socialchef 

Kristina Berglund redovisar en sammanställning av aktuella ärenden. 

 

Vård och omsorg 

En lex Sarah utredning pågår angående en händelse på Hagängsgården.  

Man jobbar med omställning för att få en budget i balans. 

Den 1 nov kommer en ny enhetschef på Sörgården då Majvor Forsberg kommer att 

gå i pension. 

Den 6 maj började Maria Myhrer som ny enhetschef på Bergesta.  

Jennie Söderlund kommer vara projektanställd inom Vård och omsorg mellan 2020-

08-01 tom 2020-12-31. Jennie kommer arbeta med att göra en plan på hur man i 

kommunen skall motverka ensamheten bland äldre. Denna anställning kommer att 

finansieras av statsbidrag 

Man har en dialog med Nordanstigs Bostäder gällande bostäder i närheten av 

Lotsen. Syftet är att kunna ta hem tjänsteköp från andra kommuner. 

Start av nya Vård och omsorgsorganisationen kommer ske den 1 juni. Gunilla 

Voxlin är chef över samordningsenheten. Tua Eurén är chef på Bållebo.   

Poolarna skall fördelas ut på östra och västra delarna i kommunen. Förhandling med 

fackliga organisationer 12 maj. 
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Fortsättning § 51 

 

Social omsorg 

Handläggarna fortsätter samarbetet med Arbetsmarknadsenheten för att kunna 

vända trenden med ökade kostnader inom ekonomiskt bistånd.  

En risk finns att kostnaderna ökar utifrån de konsekvenser Covid-19 har på företag 

och deras möjligheter att anställa vikarier, timanställda och nyanställa samt fortsätta 

i normal produktionstakt eller expandera.   

IFO (Individ och familjeomsorg) jobbar till stor del på distans. Ett mindre team 

finns på plats för att kunna hålla kraven på tillgänglighet. Vid hög sjukfrånvaro på 

grund av Covid-19 kommer fokus att vara på de lagstadgade akutärenden som 

inkommer. 

AME (Arbetsmarknadsenheten) arbetar på distans. Man har schemalagd personal på 

plats men låst kontor. Öppnar vid behov för att tillmötesgå tillgänglighet. 

Biståndsenheten arbetar på distans men det finns alltid minst en personal på plats 

för att tillmötesgå tillgänglighet samt kunna ta emot ansökningar som kommer via 

post. 

BoF IFO (Barn och familj) Ett arbete pågår för att stärka gruppen. Indea har fått ett 

uppdrag att tillsammans med handläggare, teamledare och IFO chef titta på hur man 

kan  arbeta mer samstämmigt och med det förbättra arbetsmiljö, effektivitet och 

kvalitén inom gruppen. Detta arbete fortsätter.  

Redovisningen finns som underlag till kallelsen. 
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§ 52 Dnr 2019-000109  

Ekonomirapport 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomienheten har sammanställt en ekonomirapport per april för 

omsorgsutskottets verksamheter. 

Föredragande är ekonom Stina Lindgren som går igenom redovisningen för april 

månad. 

 

Vård och omsorg 

Bokfört april 2019: 56 270 tkr 

Bokfört april 2020: 55 359 tkr 

Budget 2020: 164 630 tkr 

Avvikelse mot budget: - 8 130 tkr 

 

 

Social omsorg 

Bokfört april 2019: 7 408 tkr 

Bokfört april 2020: 7 113 tkr 

Budget 2020: 30 397 tkr 

Avvikelse mot budget: 517 tkr 

 

Redovisningen finns som underlag till kallelsen. 
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§ 53 Dnr 2019-000124  

Strategier/Verksamhetsmål 2020 

Omsorgsutskottets förslag  

Kommunstyrelsen ger uppdrag att se över utemiljöerna på de särskilda boendena för 

att uppnå utskottets satta mål med friska aktiva invånare med ökad livskvalitet.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Strategier för att nå målen för omsorgsutskottets verksamheter 2020.  

Omsorgsutskottets mål är friska, aktiva invånare med ökad livskvalitet.  
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§ 54 Dnr 2018-000202  

Stipendium för omvårdnadsstuderande  

Omsorgsutskottets beslut 

Omsorgsutskottet utser omvårdnadsstipendiater vid dagen sammanträde. 

Utdelning kommer att ske på omsorgsutskottets sammanträde i juni med reservation 

för ändring beroende på omständigheterna kring Covid-19.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett omvårdnadsstipendium tilldelas varje år elever från gymnasieskolans 

omvårdnadsprograms avgångsklasser skrivna i Nordanstigs kommun. 

Stipendiesumman är 2 000 kronor per elev + diplom. Max fyra elever. 

Aktuella skolor nominerar elever och bifogar motivering som tydliggör att eleven 

uppfyller de kriterier som antogs av kommunstyrelsen 2015-04-09.  

Föreligger ett förslag till stipendiater 2020 vid utskottets sammanträde. Fyra 

kandidater är nominerade av Bromangymnasiets omvårdnadsprogram.  
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§ 55 Dnr 2020-000079  

Lägesbild över arbetsmarknad 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Lägesbild från region Gävleborg över arbetsmarknad v 18.  

Några reflektioner/observationer från region Gävleborg är att;  

Nyinskrivningar ligger på en stabil nivå i länet och riket, senaste veckor (350 per 

vecka i Gävleborg och 13500 i Riket) 

Öppet arbetslösa och arbetssökande i program ökar men Gävleborg klarar sig bättre 

än riket. Antal inskrivna på Af har ökat med 3,45 % i Gävleborg och 10,58 i Riket. 

Antal varsel i april mer än dubblerades sista veckan från 190 till 403. Det kan 

handla om en eftersläpning i registrering då man har fått indikationer att 

varseltakten har minskat sedan början av månaden. 

Det handlar om totalt 21 företag i länet varav 9 finns i Gävle. Gävle står för mer än 

hälften av alla varslade. 

Gävleborg har många varslade inom kultur, nöje och fritid (3:e mest efter 

Stockholm och Dalarna) 

Varsel och korttidsarbete (KTA) registreras där företaget är registrerat. Det kan 

ibland bli missvisande. Exempelvis Norrbotten har väldigt många varslade inom 

Hotell- och Restaurangverksamhet. Det handlar antagligen om Max som har lagt ett 

varsel.  

Lägesbild Arbetsmarknad finns som underlag till kallelsen. 

Utskottet konstaterar att läget är oroväckande. 

 

      

      

      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Omsorgsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(20) 

Sammanträdesdatum 

2020-05-11 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 56 Dnr 2019-000263  

Sammanställning av icke verkställda beslut enligt SoL 
och LSS 

Omsorgsutskottets förslag  

Kommunfullmäktige beslutar 

Godkänna kvartalsrapport 1, 2020 gällande ej verkställda beslut enligt SoL och 

LSS.  

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteutlåtande från Karin Henningsson, tf verksamhetschef vård och omsorg och 

Erik Hedlund, kommunchef, daterat 2020-05-12. 

Redovisning till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande ej verkställda 

beslut enligt SoL och LSS för kvartal 1, 2020 

SoL ÄO, äldreomsorg. 

SoL OF, omsorg om personer med funktionsnedsättning. 

LSS OF, omsorg om personer med funktionsnedsättning. 

Finns gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum? 

Svar: Nej  

Beslutsunderlag 

Godkänna kvartalsrapport 1, 2020 gällande ej verkställda beslut enligt SoL och 

LSS.  
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§ 57 Dnr 2019-000264  

Redovisning av arbetsskador och tillbud bland 
personalen 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen 

Sammanfattning av ärendet 

Socialchef Kristina Berglund och Tf verksamhetschef för vård och omsorg Karin 

Henningsson redovisar arbetsskador och tillbud bland personalen. 

För händelseperiod 2019-09-01  - 2020-03-31 

Omsorgen om funktionsnedsatta, totalt 1 

Social omsorg, totalt 1 

Äldreomsorg, totalt 46 

 

Redovisningen finns som underlag till kallelsen. 
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§ 58 Dnr 2017-000461  

Rapporter/information 

Omsorgsutskottets beslut 

Ordförande lyfter frågan om en gemensam syn- och hörselvårdsinstruktör i 

länsledning vid länsledningsträff. 

I övrigt godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Uttalande från Synskadades Riksförbund  

Synskadades Riksförbund vill att kommunen förbättrar det förebyggande stödet till 

syn-och hörselskadade. Genom att satsa på en syn- och hörselinstruktör kan 

kommunen spara resurser och samtidigt värna om invånare med syn och 

hörselnedsättning. 

Synskadades Riksförbund vill att kommunen snarast utreder möjligheterna att 

införa en funktion som syn- och hörselinstruktör. I första hand en heltidstjänst, i 

annat fall på deltid. På många ställen i landet kombineras sådana tjänster med annat 

socialt arbete. 

Uttalande och verksamhetsberättelse för 2019 för SRF Hudiksvall Nordanstig 

Lokalförening av Synskadades riksförbund finns som underlag till kallelsen. 

  

Rapport om färdtjänstens och riksfärdtjänstens utveckling för Nordanstigs 

kommun. 

Fem av länets kommuner, Bollnäs, Hofors, Nordanstig, Ockelbo och Söderhamn, 

har överlåtit sina uppgifter för färdtjänst och riksfärdtjänst till Region Gävleborg, 

X-trafik. 

Enligt gällande avtal mellan Nordanstigs kommun och Region Gävleborg om 

överlåtelse av uppgifter enligt Lag om färdtjänst (1997:736) och Lag om 

riksfärdtjänst (1997:735) ska en rapport gällande verksamhetens utveckling lämnas 

till kommunen för hel och halvår.  

Rapporten finns som underlag till kallelsen. 
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§ 59 Dnr 2020-000170  

Information och övriga ärenden 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika ärenden.  

Under denna punkt kan ledamöternas även väcka eventuella extra ärenden 

 

Plexiglas på boendena. Sandra Bjelkelöv (SD) fråga.  

Frågan besvaras av Karin Henningsson tf verksamhetschef för vård och omsorg.  

Frågan om plexiglas på boendena har varit uppe till diskussion. I väntan på 

smittskyddsläkarens direktiv så avvaktar verksamheten med att sätta upp plexiglas 

på boendena.  
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§ 60 Dnr 2020-000179  

Kvinnojouren Vändpunkten Avtal 

Omsorgsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Att Kvinnojouren Vändpunkten ska bifallas en utökning av medel från 

verksamheten social omsorg med 50 000 kr. Totalt blir det kommunala bidraget till 

Kvinnojouren Vändpunkten 100 000kr  

Kvinnojouren bjuds in till nästa sammanträde.  

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteutlåtande från Kristina Berglund, socialchef och Erik Hedlund, 

kommunchef, daterat 2020-05-11. 

Kvinnojouren gör ett viktigt arbete för våldsutsatta kvinnor och deras barn. 

Nordanstigs kommun har under många år haft ett avtal med kvinnojouren vilket 

reglerar ersättning och insatser för just denna målgrupp. Ersättningen som under 

många år legat på 50 000 kr har inte följt någon uppräkning för kostnadsindex eller 

att någon hänsyn tagits till ökade kostnader utifrån en ökning av ärenden från 

Nordanstigs Kommun.   

Kvinnojouren har inkommit med ett nytt avtal där kostnaden för de avtalade 

insatserna är uppräknade utifrån kostnadsindex samt ökade kostnader för den 

ökning av ärenden som Nordanstigs Kommun har vilket innebär en ökning av 

kostnader med 50 000 kronor.  

Beslutsunderlag 

Att Kvinnojouren Vändpunkten ska bifallas en utökning av medel från 

verksamheten social omsorg med 50 000 kr. Totalt blir det kommunala bidraget till 

Kvinnojouren Vändpunkten 100 000kr 

      

      

 

 


