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§ 84  

Fastställande av dagordning 
 
Sammanfattning 
Genomgång av dagordning. 
Anhöriga och enskilda närvarar i tre punkter. 
 
 

Omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens myndighetsutskott fastställer dagordningen. 
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