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Socialnämnden
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstepersoner

Justerare
Paragrafer

Justerare

2021-05-19 klockan 16.30–19.25, Projektrummet, Knutsgården
Göran Wallén (M), ordförande
Ursula Savonius (L), vice ordf, deltar digitalt
Saima Jönsson Fahoum (V), 2:e vice ordf, deltar digitalt
Petra Douhane (M), deltar digitalt
Karin Nilsson (C), deltar digitalt
Agneta Lindskog (KD), deltar digitalt
Eva S Olsson (S), deltar digitalt
Ann-Margreth Olsson (S), deltar digitalt
Teresia Ställborn (MP), deltar digitalt
Sengül Köse Lindqvist (FI), deltar digitalt
Marcus Svensson (SD), deltar digitalt

Karin Wrammerfors (L), deltar digitalt
Amanda Thonander (M), deltar digitalt
Yassin Ekdahl (C), deltar digitalt
Katarina Sjöberg (FNL), deltar digitalt
Fredrik Persson (S), fr kl 17:20 deltar digitalt
Jörgen Nilsson (S), deltar digitalt
Johan Nilsson (MP), fr kl 17:15, deltar digitalt
Linda Grenander (V), deltar digitalt
Maja Grubelic (FI), deltar digitalt
Charlotta Billvik (SD), deltar digitalt

Annika Pettersson, socialdirektör
Johan Larsson Boström, biträdande socialdirektör
Karin Säfström, verksamhetschef
Elisabeth Svanberg Eriksson, verksamhetschef
Filippa Mellbourn, ekonomichef
Annika Landfors, tillståndschef
Åsa Gustafsson, HR-chef
Ulrika Brink, kommunikatör
Lars Öst, facklig företrädare Vision
Jonas Raquette, teknisk support
Boel Hansson, nämndsekreterare
Ursula Savonius (L)
§ 70–85

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

Tid och plats för justering
Underskrifter

Protokoll
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-05-19

SO 2021/0023

Den 24 maj kl 16:30 på socialförvaltningen

Sekreterare

Boel Hansson
Ordförande

Göran Wallén (M)
Justerare

Ursula Savonius (L)
ANSLAG/BEVIS

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Datum då anslaget sätts upp

Förvaringsplats för protokollet

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Socialnämnden
2021-05-19
§ 70–85

2021-05-25

Datum då anslaget tas ned

Socialförvaltningen, Brotorget 1

Underskrift

Boel Hansson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2021-06-15
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§ 70 Tema - Kvalitetsredovisning
Biträdande socialdirektör och utvecklingschef Johan Larsson
Boström redogör för förvaltningens arbete med kvalité i
verksamheten.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-05-19

§ 71 Förvaltningen informerar
Socialdirektör Annika Pettersson informerar om:
Läget i förvaltningen utifrån Covid-19
Vaccinering av öppet hemlösa

Vaccinationer inom socialpsykiatrin

Redovisning av vinstuttag enligt ny rutin

Tillståndsenheten bidrar till att Lunds kommun klättrar i Nöjd Kund
Index (NKI)
Brottsförebyggande arbete under sommaren
Studiestartsstöd

Ny antagen forskarstuderande

Det förebyggande ANDT-arbetet i media

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-05-19

§ 72 Verksamhetsplan med internbudget 2021,
kommunfullmäktiges särskilda uppdrag - Bordlagt
Dnr SO 2021/0011

Beslut

Socialnämnden beslutar
att

de bordlagda särskilda uppdragen 1) verka för det ska finnas
möjlighet att välja mellan privata och kommunala aktörer i
fråga om omsorg samt 2) i de fall det är möjligt enligt 4 kap 1 §
SoL ställa aktivitetskrav på personer med försörjningsstöd, blir
socialnämndens uppdrag till socialförvaltningen 2021.

Reservationer

Saima Jönsson Fahoum (V), Teresia Ställborn (MP) och Sengül Köse
Lindqvist (FI) reserverar sig mot beslutet, bilaga § 72/01.
Ann-Margreth Olsson (S) och Eva S Olsson (S) reserverar sig mot
beslutet , bilaga§ 72/02.

Protokollsanteckningar

Agneta Lindskog (KD) låter anteckna till protokollet att det är viktigt
att socialförvaltningen bibehåller noggranna individuella
bedömningar även i fortsättningen trots kommunfullmäktiges något
otydliga uppmaning om generella aktivitetskrav på personer med
försörjningsstöd.

Yrkanden

Göran Wallén (M) yrkar, med instämmande av Agneta Lindskog (KD)
och Marcus Svensson (SD), att de bordlagda särskilda uppdragen
1) verka för det ska finnas möjlighet att välja mellan privata och
kommunala aktörer i fråga om omsorg samt

2) i de fall det är möjligt enligt 4 kap 1 § SoL ställa aktivitetskrav på
personer med försörjningsstöd
blir socialnämndens uppdrag till socialförvaltningen 2021.

Ann-Margret Olsson (S) yrkar avslag på Göran Walléns (M) förslag
till uppdrag 1 och bifall till uppdrag 2.
Sengül Köse Lindqvist (FI) yrkar, med instämmande av Saima
Jönsson Fahoum (V) och Teresia Ställborn (MP), avslag till Göran
Walléns (M) yrkande.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

Beslutsgång

2021-05-19

Ordförande Göran Wallén (M) ställer proposition på yrkandena om
uppdrag 1 och finner att hans eget förslag vunnit bifall.
Votering begärs och förtas med följande propositionsordning:
Ja, till Göran Walléns (M) m fl:s yrkande.

Nej, till Sengül Köse Lindqvists (FI) m fl:s yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:

Göran Wallén (M), Ursula Savonius (L), Petra Douhane (M), Karin
Nilsson (C), Agneta Lindskog (KD) och Marcus Svensson (SD) röstar
ja.

Saima Jönsson Fahoum (V), Eva S Olsson (S), Ann-Margreth Olsson
(S), Teresia Ställborn (MP) och Sengül Köse Lindqvist (FI) röstar nej.

Med 6 röster mot 5 röster beslutar socialnämnden att verka för det
ska finnas möjlighet att välja mellan privata och kommunala aktörer
i fråga om omsorg blir socialnämndens uppdrag till
socialförvaltningen 2021.
Ordförande Göran Wallén (M) ställer proposition på yrkandena om
uppdrag 2 och finner att hans eget förslag vunnit bifall.
Votering begärs och förtas med följande propositionsordning:
Ja, till Göran Walléns (M) m fl:s yrkande.

Nej, till Sengül Köse Lindqvists (FI) m fl:s yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:

Göran Wallén (M), Ursula Savonius (L), Eva S Olsson (S), AnnMargreth Olsson (S), Petra Douhane (M), Karin Nilsson (C), Agneta
Lindskog (KD) och Marcus Svensson (SD) röstar ja.

Saima Jönsson Fahoum (V), Teresia Ställborn (MP) och Sengül Köse
Lindqvist (FI) röstar nej.

Med 8 röster mot 3 röster beslutar socialnämnden att i de fall det är
möjligt enligt 4 kap 1 § SoL ställa aktivitetskrav på personer med
försörjningsstöd blir socialnämndens uppdrag till
socialförvaltningen 2021.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Reservation ärende 3 “Verksamhetsplan med internbudget 2021, kommunfullmäktiges
särskilda uppdrag” Socialnämndens sammanträde 210519
Socialnämnden har konstaterat att Kommunfullmäktige inte antagit de särskilda uppdrag
som kommunkontoret uttytt ur styrets budgetförslag. Att detta passerat i andra nämnder är
beklagligt. Styrets lösning på detta var att i Socialnämnden lägga yrkanden gällande
aktivitetskrav för försörjningsstöd, detta yrkande jämkades med förslag från S, och att det
ska finnas möjlighet att välja mellan privata och kommunala aktörer i fråga om omsorg.
Tyvärr antog nämnden dessa yrkanden som uppdrag till Socialförvaltningen 2021 vilket vi
reserverar oss emot.
Vad gäller aktivitetskrav finns detta redan reglerat i SoL och vi ser ingen anledning att
förtydliga det, särskilt inte som vi inte litar på att syfte med detta är något annat än att kunna
använda det i repressivt syfte och socialtjänsten är en kunskaps- och tillitsbaserad
stödjande verksamhet, inte en repressiv. Att det däremot finns relevanta och meningsfulla
aktiviteter inom ramen för Socialnämndens ansvarsområde ser vi gärna.
Att Socialförvaltningen ska ha i uppdrag att tillgodose möjligheten att välja privata aktörer
inom omsorg motsätter vi oss också. Det är märkligt att ge ett uppdrag till en förvaltning att
hitta konkurrenter till sin egen kärnverksamhet, särskilt en pressad förvaltning, och vi kan
inte se att det är ett bra sätt att använda kompetens och resurser i förvaltningen till.
Vi vill främst se en god och tillräckligt finansierad omsorg med hög kvalitet i kommunal regi
utan vinstjakt och med brukarens bästa i fokus.

Saima Jönsson Fahoum
2 v ordförande
Vänsterpartiet

Sengül Köse Lindqvist
Ledamot
Feministiskt initiativ

Teresia Ställborn
Ledamot
Miljöpartiet de gröna

Reservation ärende 3 Socialnämnden 2021-05-19
Vi Socialdemokrater yrkade avslag i ärende 3 när det gäller uppdrag 1.
1) verka för det ska finnas möjlighet att välja mellan privata och kommunala aktörer i fråga om
omsorg.
I nämnds-handlingarna i ärende 3 finns inget resonemang eller förtydligande angående ovanstående
att-sats, men i ärende 4 redovisar förvaltningen att uppdrag 1) handlar om fler privata alternativ och
upphandlingar.
I uppdraget ingår att det ska gå att välja mellan privata och kommunala aktörer. Förvaltningen
redovisar inga svårigheter när det gäller de upphandlingar som redan görs i samarbete med andra
kommun när det gäller insatsutbudet inom individ- och familjeomsorg. Däremot lyfter förvaltningen
fram svårigheter och hinder för att bygga upp fler kommunala alternativ på hemmaplan. Ges då
Uppdrag 1 för åtgärda bristen på kommunala alternativ, alltså förstärka och utöka insatser i egen
kommunal regi? Redovisat fokus i ärende 4 på kommande och fler upphandlingar av privata aktörer
talar emot detta. Vi förordar att fler kommunala alternativ på hemmaplan initieras, byggs upp och
utvecklas.
När det gäller uppdrag 1 ställer vi oss också frågande till vem det är som ska kunna välja mellan
privata och kommunala aktörer. Vid direkt fråga till nämndens ordförande var svaret att det inte
handlar om den enskildes val. Om det nu inte handlar om utökade rättigheter för den enskilde till mer
delaktighet och inflytande, vilket vi Socialdemokrater förespråkar, återstår att uppdraget handlar om att
den eller de som utreder och beslutar om insatser i individuella ärenden, ska kunna välja mellan
privata och kommunala aktörer. Vi vill då särskilt påpeka, att sociallagstiftningen inte medger aktuell
politisk styrning till att specifika val mellan privata eller kommunala aktörer ska göras, påverkande
bedömningar och styrande beslut i individärenden inom socialtjänstens myndighetsutövning.
För Socialdemokratiska gruppen i Socialnämnden i Lund

Ann-Margreth Olsson
Eva S Olsson
Fredrik Persson
Jörgen Nilsson

Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-05-19

§ 73 Delårsrapport april 2021
Dnr SO 2021/0102

Beslut

Socialnämnden beslutar
att

godkänna delårsrapport april 2021 och översända den till
kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Delårsrapporten innehåller redogörelse för händelser av väsentlig
betydelse, uppföljning av nämndens utvecklingsmål och
verksamhetsmål samt särskilda uppdrag, ekonomi och personal.

Underlag för beslut

Socialförvaltningens missiv den 12 maj
Delårsrapport april 2021 socialnämnden

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-05-19

§ 74 Remiss i ärende"Motion från Bengt Malmberg
(SD) och Hans-Olof Andersson (SD) Brandskydd i
hemmet för äldre personer som är be...
Dnr SO 2021/0043

Beslut

Socialnämnden beslutar
att

översända tjänsteskrivelsen daterad den 4 maj 2021 som
socialnämndens svar på motionen.

Reservationer

Marcus Svensson (SD) reserver sig mot beslutet bilaga § 74/01

Sammanfattning

”Motion angående brandskydd i hemmet för äldre personer som är
beroende av hemtjänst och sjukvård i hemmet” (SD) har inlämnats
till kommunfullmäktige.

Sverigedemokraterna yrkar att kommunfullmäktige ger uppdrag till
socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden att i samverkan med
varandra starta ett projekt i syfte att uppnå ett gott förebyggande
brandskydd för våra äldre i Lunds kommun. Dessa två
nämnder/förvaltningar ska kontakta Räddningstjänsten Syd och
anhålla om att inleda ett närmare samarbete.
Yttrandet innehåller ett förslag på svar på motionen.

Yrkanden

Marcus Svensson (SD) yrkar att socialnämnden ska föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Agneta Lindskog (KD) yrkar, med instämmande av Sengül Köse
Lindqvist (FI), bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordförande Göran Wallén (M) ställer proposition på yrkandena och
finner att Agneta Lindskogs (KD) m fl:s yrkande vunnit bifall.
Votering begärs och företas enligt följande propositionsordning:
Ja, till Agneta Lindskogs (KD) m fl:s yrkande.
Nej, till Marcus Svenssons (SD) yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-05-19
Göran Wallén (M), Ursula Savonius (L), Saima Jönsson Fahoum (V),
Petra Douhane (M), Karin Nilsson (C), Agneta Lindskog (KD), Eva S
Olsson (S), Ann-Margreth Olsson (S), Teresia Ställborn (MP) och
Sengül Köse Lindqvist (FI) röstar ja.
Marcus Svensson (SD) röstar nej.

Med 10 röster mot 1 röst beslutar nämnden i enlighet med Agneta
Lindskogs (KD) yrkande.

Underlag för beslut

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-04
”Motion angående brandskydd i hemmet för äldre personer som är
beroende av hemtjänst och sjukvård i hemmet” 2021-02-01

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Reservation till Socialnämnden 2021-05-19, ärende 5: Remiss i
ärende ”Motion från Bengt Malmberg(SD) och Hans-Olof
Andersson(SD) Brandskydd i hemmet för äldre personer som
är beroende av hemtjänst och sjukvård i hemmet”
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för vårt eget
yrkande:
Att socialnämnden uppmanar kommunfullmäktige att yrka bifall till motionen
Det finns inte bokstavligt uttalat i lagen att brandskydd ingår i socialförvaltningens
uppdrag, men enligt socialstyrelsen så är ett av kriterierna för att uppnå god kvalité
inom socialtjänsten att arbetet är riskförebyggande. Att socialnämnden inte vill verka
för brandskydd hos äldre utsatta personer finner vi Sverigedemokraterna som ytterst
beklagligt.
För Sverigedemokraterna 2021-05-19
________________________
Marcus Svensson
ledamot (SD) - Socialnämnden - Lund

Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-05-19

§ 75 Nedsättning av tillsynsavgift för stadigvarande
serveringstillstånd 2021 med anledning av
coronapandemin
Dnr SO 2021/0096

Beslut

Socialnämnden beslutar
att
att

förslå kommunfullmäktige att besluta att tillsynsavgifterna för
stadigvarande serveringstillstånd under år 2021 sätts till 0 kr
samt
socialnämnden för att kompenseras intäktsbortfallet beviljas
tilläggsanslag om 1780 tkr för 2021.

Sammanfattning

Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt
alkohollagen avseende tillståndsgivning och tillsyn över
verksamheter med alkoholservering. Verksamheten är i sin helhet
avgiftsfinansierad genom uttag av tillstånds- och tillsynsavgifter från
tillståndshavarna. Den rådande pandemin har medfört omfattande
och långvariga restriktioner mot serveringsställen vilket har drabbat
verksamheterna hårt ekonomiskt genom betydande
omsättningstapp och därmed följande likviditetsproblem.
Besöksnäringen är ett viktigt inslag i det stadsliv de flesta får antas
vilja återvända till efter pandemin. Verksamheterna i branschen är
även viktiga för att Lund ska vara en trygg och attraktiv stad. Det
bedöms därmed ligga i kommunens intresse att göra mesta möjliga
för att hjälpa verksamheterna att överleva krisen.
Kommunfullmäktige föreslås mot denna bakgrund besluta att sätta
ner tillsynsavgifterna för serveringstillstånd under 2021 till 0 kronor
och att bevilja socialnämnden kompensation för detta genom ett
tilläggsanslag om 1780 tkr. Tilläggsanslaget är nödvändigt för
att socialnämnden ska kunna fullgöra sitt tillsynsuppdrag enligt plan
och därmed ta tillvara alkohollagens intresse av att skydda samhället
från alkoholens skadeverkningar.

Underlag för beslut

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-07

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-05-19

§ 76 Årsrapport lex Sarah 2020
Dnr SO 2021/0095

Beslut

Socialnämnden beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

Sammanfattning

Årsrapporten redovisar hur socialförvaltningen arbetat under 2020
med att rapportera, utreda och åtgärda avvikelser enligt lex Sarah

Underlag för beslut

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-21 årsrapport för lex
Sarah

Beslutet skickas till
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-05-19

§ 77 Årsrapport Tyck till 2020
Dnr SO 2021/0094

Beslut

Socialnämnden beslutar

att lägga anmälan till handlingarna.

Sammanfattning

Tyck till är benämningen på Lunds socialförvaltnings
förbättringssystem och hantering av synpunkter och klagomål.
Brukare och medborgare kan genom Tyck till lämna kritik, beröm
och förbättringsförslag och få svar från verksamheten. Rapporten
sammanfattar arbetet med ärenden från 2020.

Underlag för beslut

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-21 årsrapport Tyck till
2020

Beslutet skickas till
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-05-19

§ 78 Patientsäkerhetsberättelse 2020
Dnr SO 2021/0071

Beslut

Socialnämnden beslutar

att godkänna patientsäkerhetsberättelse 2020.

Sammanfattning

Patientsäkerhetsberättelsen beskriver hur det systematiska
patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under året och de resultat som
uppnåtts. Rapporten beskriver en uppföljning av det arbete som
regleras av patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) som nämnden har
ansvar för. Alla vårdgivare med detta ansvar ska dokumentera och
rapportera en patientsäkerhetsberättelse. Vårdgivaren ska utreda
händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat
medföra en vårdskada. Syftet med utredningen ska vara att så långt
som möjligt klarlägga händelseförloppet och vilka faktorer som har
påverkat det, samt ge underlag för beslut om åtgärder som ska ha till
ändamål att hindra att liknande händelser inträffar på nytt, eller att
begränsa effekterna av sådana händelser, om de inte helt går att
förhindra.

Underlag för beslut

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-0
Patientsäkerhetsberättelse 2020

Beslutet skickas till
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-05-19

§ 79 Nyckeltal för socialförvaltningen 2021,
månadsstatistik med fokus på barn och unga
Dnr SO 2021/0006

Beslut

Socialnämnden beslutar

att lägga anmälan till handlingarna.

Underlag för beslut

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-06 Nyckeltal för
socialförvaltningen 2021, månadsstatistik med fokus på barn och
unga

Beslutet skickas till
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-05-19

§ 80 Nyckeltal för socialförvaltningen 2021,
månadsstatistik med fokus självförsörjning
Dnr SO 2021/0077

Beslut

Socialnämnden beslutar

att lägga anmälan till handlingarna.

Underlag för beslut

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-07 Nyckeltal för
socialförvaltningen 2021 med fokus självförsörjning.

Beslutet skickas till
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-05-19

§ 81 Månadsstatistik över försörjningsstödet 2021
Dnr SO 2021/0004

Beslut

Socialnämnden beslutar

att lägga anmälan till handlingarna.

Underlag för beslut

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-04 månadsstatistik
över försörjningsstödet

Beslutet skickas till
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

17 (21)

Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-05-19

§ 82 Månadsstatistik över flyktingmottagningen 2021
Dnr SO 2021/0005

Beslut

Socialnämnden beslutar

att lägga anmälan till handlingarna.

Underlag för beslut

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-30 Månadsstatistik
över flyktingmottagningen 2021

Beslutet skickas till
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

18 (21)

Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-05-19

§ 83 Beläggningsstatistik för Piletorps akutboende
Dnr SO 2021/0001

Beslut

Socialnämnden beslutar

att lägga anmälan till handlingarna.

Underlag för beslut

Beläggningsstatistik för Piletorps akutboende i april 2021

Beslutet skickas till
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

19 (21)

Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-05-19

§ 84 Anmälningar till socialnämnden 2021
Dnr SO 2021/0015

Beslut

Socialnämnden beslutar

att lägga anmälan till handlingarna.

Underlag för beslut

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-12, anmälningar till
socialnämnden i april 2021

Beslutet skickas till
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

20 (21)

Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-05-19

§ 85 Redovisning av delegerade beslut 2021
Dnr SO 2021/0010

Beslut

Socialnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegerade beslut

Underlag för beslut

Socialnämndens myndighetsutskotts protokoll 2021-04-01-2021-0430
Delegerade beslut i individärenden 2021-04-01-2021-04-30
Tillståndsenhetens delegerade beslut 2021-04-01-2021-04-30
Upphandlingar inom IFO, VO och Handledning ”2024, SO 2021/0084
Kontrakt om konsultstöd ledarutveckling SO 2021/0070

Beslutet skickas till
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

21 (21)

