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§ 61  

Fastställande av dagordning 
 
Sammanfattning 
Dagordningen fastställs enligt utskick med ändring att ärende 7a tillkommer. 

Omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens myndighetsutskott fastställer dagordningen. 
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