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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Kallelse och
föredragningslista

Sammanträdestid

2020-09-21 kl. 09:00-13:00

Plats

Funktionsstödsförvaltningen, Fänriksgatan 1

Ordförande

Roko Kursar (L)

Ledamöter

Bengt Persson (S), Vice ordförande
Josefin Anselmsson Borg (M), Andre vice ordförande
Ingrid Kristina Andersson (S)
Elin Kramer (S)
Munir Niazi (S)
Erik Hammarström (MP)
Carin Gustafsson (V)
Albin Schyllert (M)
Gharib Sayed Aly (M)
Lars-Eric Nelderup (C)
Lisbeth Persson Ekström (SD)
Bo Stefan Claesson (SD)

Ersättare

Maher Dabbour (S)
Karl Mårtensson (S)
Pethra Ängquist (S)
Annika Råbrandt (S)
Karin Elisabeth Granér (L)
Pontus Källström (MP)
Anfal Saad Mahdi (V)
Margareta Håkansson (M)
Ursula Anita Larsson (M)
Peter Eliasson (M)
Halid Osman (C)
Jane Sophie Charlotte Olin (SD)
Jeanette Persson (SD)

Övriga deltagare

Charlotte Widén Odder, tillförordnad förvaltningssdirektör
Jesper Salö, nämndsekreterare
Personalföreträdare, Kommunal
Personalföreträdare, SACO
Personalföreträdare, Vision

Eventuellt förhinder anmäls snarast till Jesper Salö, e-post jesper.salo@malmo.se
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1.

Val av justerare

FSN-2019-2753
Sammanfattning

Vid sammanträdet utses en justerare att, utöver ordförande, kontrollera att protokoll är rätt.
Justeringsdag ska framgå av protokollet (första sidan) så att berörd allmänhet, handläggare
med flera ska kunna bevaka klagotid, beslutsexpediering etcetera i enlighet med gällande
kommunallagstiftning.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden utser Carin Gustafsson (V) till justerare. Justering ska ske senast
måndagen den 28 september 2020 klockan 12:00.
Beslutsunderlag


2.

Rutin för justering av funktionsstödsnämndens protokoll
Rätt att företräda funktionsstödsnämnden samt
funktionsstödsstödsförvaltningen

FSN-2018-1148
Sammanfattning

Vid kontakter med myndigheter och företag efterfrågas ofta vem som har rätt att företräda
nämnden/förvaltningen (motsvarande firmatecknare). I januari 2019 utsåg nämnden ett antal
namngiva personer (se tidigare beslut). Då nämnden fått en ny vice ordförande och
förvaltningen både ny direktör och ny ekonomichef föreslås nämnden utse dessa personer
med rätt att företräda funktionsstödsnämnden och underteckna handlingar på dess vägnar.
Funktionsstödsnämnden har sedan tidigare givit ordförande Roko Kursar och 2:e vice
ordförande Josefin Anselmsson rätten att underteckna avtal, ansökningar och liknande
handlingar för funktionsstödsnämndens och funktionsstödsförvaltningens räkning inom dess
ordinarie verksamhet.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden ger 1:e vice ordförande Bengt Persson rätten att underteckna
avtal, ansökningar och liknande handlingar för funktionsstödsnämndens och
funktionsstödsförvaltningens räkning inom dess ordinarie verksamhet.
2. Funktionsstödsnämnden ger förvaltningsdirektör Tarek Borg och ekonomichef Annika
Gottfridsson rätten att underteckna avtal, ansökningar och liknande handlingar för
funktionsstödsnämndens och funktionsstödsförvaltningens räkning inom dess ordinarie
verksamhet.
3. Förvaltningsdirektörens och ekonomichefens rätt att företräda funktionsstödsnämnden
och funktionsstödsförvaltningen gäller även den som sätts i deras ställe vid frånvaro.
4. Funktionsstödsnämnden justerar paragrafen omedelbart.
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Beslutsunderlag




3.

G-Tjänsteskrivelse FSN 200921 - Rätt att företräda funktionsstödsnämnden
Beslut FSN-AU 190114 (§4) Rätt att företräda funktionsstödsnämnden samt
funktionsstödsstödsförvaltningen
Remiss angående Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat
boende – förslag till bestämmelser rörande bl.a. omedelbar
placering, sekretess och skolgång (Ds 2020:16)

FSN-2020-1976
Sammanfattning

Under beredningen i Regeringskansliet av betänkandet Ett fönster av möjligheter – stärkt
barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (SOU 2017:112) framkom att förslagen i vissa
avseenden bör kompletteras. Dessa förslag behandlas i föreliggande promemoria.
Funktionsstödsnämnden föreslås ställa sig positiv till de förslag som presenteras då det är
viktiga åtgärder för att stärka barnets bästa och rättigheter i situationer som innefattar risk för
utsatthet för våld och behov av skyddat boende. I yttranden lämnar föreslås nämnden dock
belysa vissa av förslagen utifrån perspektivet barn och unga med funktionsnedsättning, något
som saknas i promemorians resonemang.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner yttrandet och ställer sig därmed överlag positiv till de
förslag som presenteras i promemorian, men lämnar i yttrandet synpunkter på vissa avsnitt
utifrån ett funktionsstöds- och tillgänglighetsperspektiv.
Beslutsunderlag






4.

G-Tjänsteskrivelse FSN 200921 - Remiss angående Stärkt barnrättsperspektiv för
barn i skyddat boende – förslag till bestämmelser rörande bl.a. omedelbar placering,
sekretess och skolgång
Förslag till - Yttrande gällande Remiss angående Stärkt barnrättsperspektiv för barn
i skyddat boende – förslag till bestämmelser rörande bl.a. omedelbar placering,
sekretess och skolgång
Departementspromemoria Ds. 2020-16 - Stärkt barnrättsperspektiv för barn i
skyddat boende – förslag till bestämmelser rörande bl.a. omedelbar placering,
sekretess och skolgång
Följebrev - Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende – förslag till
bestämmelser rörande bl.a. omedelbar placering, sekretess och skolgång
Remiss angående Förslag till mötes- och resepolicy med tillhörande
riktlinjer, förslag till klimatväxlingsmodell och förslag avseende
förmånscykel
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FSN-2020-1822
Sammanfattning

Stadskontoret har tagit fram förslag till mötes- och resepolicy med tillhörande riktlinjer samt
förslag till klimatväxlingsmodell och förslag avseende förmånscykel. Policy och riktlinjer utgår
från att möten och resor i tjänsten genomförs så klimatvänligt, kostnadseffektivt och säkert
som möjligt.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner yttrandet och är därmed positiv till förslagen om
policy, riktlinjer, klimatväxlingsmodell och förmånscykel.
Beslutsunderlag







5.

G-Tjänsteskrivelse FSN 200921 - Förslag till mötes- och resepolicy med tillhörande
riktlinjer, förslag till klimatväxlingsmodell och förslag avseende förmånscykel
Förslag till - Yttrande över remiss om förslag till mötes- och resepolicy med
tillhörande riktlinjer, förslag till klimatväxlingsmodell och förslag avseende
förmånscykel
Förslag till mötes- och resepolicy med tillhörande riktlinjer, förslag till
klimatväxlingsmodell och förslag avseende förmånscykel
Tjänsteskrivelse KSAU 200615 Förslag till mötes- och resepolicy med tillhörande
riktlinjer, klimatväxlingsmodell och förmånscykel
Följebrev - Remiss angående Förslag till mötes- och resepolicy med tillhörande
riktlinjer, förslag till klimatväxlingsmodell och förslag avseende förmånscykel
Remiss Förslag till Miljöprogram för Malmö stad 2021-2030

FSN-2020-1753
Sammanfattning

Miljönämnden har tagit fram förslag på Miljöprogram för Malmö stad 2021-2030.
Miljöprogrammet anger riktningen för Malmö stads långsiktiga arbete med miljöfrågor och är
stadens lokala agenda för arbetet med den ekologiska dimensionen av Agenda 2030.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner yttrandet.
Beslutsunderlag





6.

G-Tjänsteskrivelse FSN 200921 - Remiss miljöprogram Malmö stad 2021-2030
Förslag till - Yttrande över remiss förslag till miljöprogram för Malmö 2021-2030
Miljöprogram 2021-2030 - Remissutgåva
Missiv - Remiss Förslag till Miljöprogram för Malmö stad 2021-2030
Delårsrapport 2020
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FSN-2020-2090
Sammanfattning

Funktionsstödsförvaltningen har tagit fram en delårsrapport för perioden januari-augusti
2020. Delårsrapporten omfattar även en avstämning av kommunfullmäktigemål och
nämndsmål. Det prognostiserade resultatet för helåret 2020 är en budget i balans under
förutsättning att ansökt statsbidrag för ekonomiskt stöd till följd av sjukdomen covid-19
beviljas och betalas ut.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner Delårsrapport 2020.
7.

Budgetskrivelse 2021

FSN-2020-1166
Sammanfattning

Funktionsstödsförvaltningen har utarbetat ett förslag till Budgetskrivelse 2021.
Budgetskrivelsen utgör funktionsstödsnämndens information till kommunstyrelsen inför
deras beredning av förslag till budget 2021 som beslutas av kommunfullmäktige.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner Budgetskrivelse 2021.
Beslutsunderlag







8.

G-Tjänsteskrivelse FSN 200921 - Budgetskrivelse 2021
Förslag till - Budgetskrivelse 2021
Kommentarer från Kommunal inför Budgetskrivelse 2021
Kommentarer från Saco inför Budgetskrivelsen 2021
Kommentarer från Vårdförbundet inför Budgetskrivelse 2021
Kommentarer från Vision inför Budgetskrivelse 2021
Uppföljning Internkontrollplan 2020

FSN-2019-2579
Sammanfattning

Uppföljning av internkontrollplan 2020 i samband med delårsrapport. Uppföljning av den
kommungemensamma granskningen Röjande av sekretess redovisas i en egen rapport till
kommunstyrelsen enligt anvisningar från stadskontoret.
Förslag till beslut

1.Funktionsstödsnämnden godkänner uppföljningsrapporter för internkontrollplan 2020.
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse FSN 200921 - Uppföljning intern kontroll
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9.

Uppföljning internkontrollplan 2020 (delår)
Uppföljningsrapport Röjande av sekretess
Bilaga röjande av sekretess
Lokalbehovsplan 2020 med plan för åren 2021 - 2031

FSN-2020-2188
Sammanfattning

Nämnden tar årligen fram en lokalbehovsplan som redogör för nuläge och framtida behov av
nyanskaffning respektive avveckling av lokaler inom funktionsstödsnämndens
verksamhetsområde.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner Lokalbehovsplan 2020 med plan för åren 2021-2031.
Beslutsunderlag



10.

G-Tjänsteskrivelse FSN 200921 - Lokalbehovsplan 2020 med plan för åren 20212031
Förslag till - Lokalbehovsplan 2021-2035
Hyreskontrakt LSS-boende Hedmätaren 1

FSN-2019-1147
Sammanfattning

Nytt hyreskontrakt avseende en gruppbostad på fastigheten Hedmätaren 1
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner kontraktet gällande Hedmätaren 1 och ger nämndens
ordförande i uppdrag att skriva under avtalet.
Beslutsunderlag












G-Tjänsteskrivelse FSN 200921 - Nytt hyreskontrakt gällande gruppbostad
Hedmätaren 1
Förslag till hyreskontrakt för Hedmätaren 1
Bilaga 1 - Indexklausul Hedmätaren 1
Bilaga 2 - Ritning hedmätaren 1
Bilaga 3 - Hyresrabatt Hedmätaren 1
Bilaga 4 - Gränsdraningslista Hedmätaren 1
Bilaga 5 - SBA gränsdragningaslista Hedmätaren 1
Visualisering gatuvy från rondell
Utemiljö Hedmätaren 1
Beslut FSN 191216 (§173) Informationsärende gällande LSS-boende Hedmätaren 1
inklusive särskilt yttrande (V)
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11.

Beslut FSN 190826 (§105) Hyreskontrakt LSS-boende Hedmätaren 1 inklusive
reservation (L) + (S) + (MP)
Förslag till tomt för nytt LSS-boende

FSN-2020-2333
Sammanfattning

Förslag på inplaceringsskiss för kommande nybyggnation av ett LSS-boende.
Funktionsstödsnämnden föreslås ta ställning till om funktionsstödsförvaltningen ska gå
vidare med projektet och därmed medföljande projekteringskostnader innan ett avtal tas upp
i nämnden
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner fortsatt projektering av ett LSS-boende i Sege Park.
Beslutsunderlag




12.

G-Tjänsteskrivelse FSN 200921 - Förslag till tomt för nytt LSS-boende
Karta Sege Park
Detaljplan Sege Park
Fördjupad granskning av funktionsstödsnämndens
avvikelsehantering

FSN-2019-1836
Sammanfattning

Malmö stads stadsrevision genomförde under mars till juni 2019 en fördjupad granskning av
funktionsstödsnämndens och hälsa-, vård- och omsorgsnämndens avvikelsehantering. Syftet
med granskningen var att bedöma om avvikelsehanteringen i de båda nämnderna är
ändamålsenlig. Revisionens sammanvägda bedömning är att avvikelsehanteringen i hälsa-,
vård- och omsorgsnämnden och funktionsstödnämnden i huvudsak är ändamålsenlig.
Revisionen har dock identifierat ett antal förbättringsområden och rekommendationer för
nämnderna att säkerställa.
Funktionsstödsnämnden har i tidigare yttrande till Malmö stads stadsrevision lämnat en
handlingsplan för de åtgärder som förvaltningen vidtagit under 2019-2020. I detta
uppföljande yttrande redovisar förvaltningen åtgärdernas status och vilken effekt dessa hittills
haft i verksamheten. Yttrandet ska vara revisorskollegiet tillhanda senast 2020-10-01.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner det uppföljande yttrandet kring åtgärder till fördjupad
granskning av funktionsstödsförvaltningens avvikelsehantering.
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse FSN 200921 - Fördjupad granskning av
funktionsstödsnämndens avvikelsehantering
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13.

Uppföljande yttrande till revisionen om avvikelsehantering i FSF
Beslut FSN 191127 (§160) Fördjupad granskning avvikelsehantering
Funktionsstödsnämndens yttrande gällande Fördjupad granskning av
avvikelsehantering (från FSN 191127)
Missiv
Projekt Antons hus

FSN-2020-1235
Sammanfattning

Den 25 maj 2020 fattade funktionsstödsnämnden beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att
genomföra Fas 1 i enlighet med den projektplan för projekt Antons hus som presenterades
för nämnden, samt att återkomma till nämnden efter Fas 1 med en detaljerad projektplan
samt budget för Fas 2. Den nu redovisade rapporten presenterar resultaten av den utredning
av samarbetets förutsättningar som genomförts under Fas 1, samt beskriver ett förslag till
modell för samarbetet. Modellen är utformad med hänsyn till de juridiska och tidsmässiga
ramar som framkommit i utredningen och som beskrivs i rapporten. En detaljerad
projektplan för Fas 2 kommer att utarbetas om nämnden ger förvaltningen i uppdrag att
utarbeta samarbetet i enlighet med föreliggande förslag till beslut.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner Rapport fas 1 – Projekt Antons hus och uppdrar
förvaltningen att utforma samarbetet med den ekonomiska föreningen Antons hus i enlighet
med det förslag som presenteras i rapporten.
Beslutsunderlag




14.

G-Tjänsteskrivelse FSN 200921 - Projekt Antons hus
Rapport fas 1 - Projekt Antons hus
Beslut och underlag från FSN 200525 gällande Projekt Antons hus
Utredning gällande radiosända nämndssammanträden under den
period som dessa hålls slutna på grund av coronasituationen

FSN-2020-2338
Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden har, som hittills enda nämnd i Malmö stad, öppna sammanträden
där allmänheten inbjuds att medverka. Med anledning av coronasituationen har nämnden
beslutat att hålla slutna sammanträden där allmänheten inte ges möjlighet att medverka, detta
som ett sätt att minska risken för smittspridning. I samband med att beslutet förlängdes gavs
förvaltningen i uppdrag att utreda hur nämndens sammanträden kan sändas via lokalradio
under den period som sammanträdena hålls slutna på grund av coronaviruset. Förvaltningen
gavs i uppdrag att återkomma med en utredning, inklusive förslag till beslut, den 21
september 2020.
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Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner informationen och kommer inte att gå vidare med
arbetet med att sända nämndens sammanträden via lokalradio under den period som
sammanträdena hålls slutna på grund av coronaviruset.
Beslutsunderlag




15.

G-Tjänsteskrivelse FSN 200921 - Utredning gällande radiosända
nämndssammanträden under den period som dessa hålls slutna på grund av
coronasituationen
Beslut FSN 200824 (§98) Slutna nämndsammanträden på grund av coronaviruset
samt utredningsuppdrag kring radiosända sammanträden
Tillfällig förstärkning gällande medicinskt ansvarig sjuksköterska
(MAS) enligt 11 kap. 4 § i hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30)

FSN-2018-1152
Sammanfattning

Enligt 11 kap. 4 § HSL (2017:30) ska det, inom det verksamhetsområde som kommunen bestämmer, finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Funktionsstödsnämnden har
tidigare utsett Katarina Flyckt och Magdalena Jeppsson till medicinskt ansvariga
sjuksköterskor för nämndens ansvarsområde.
Med anledning av coronapandemin behöver det medicinska ansvaret vid behov kunna
förstärkas. Funktionsstödsnämnden utsåg därför i april de av Hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden (HVON) utsedda medicinskt ansvariga sjuksköterskorna att, fram till och
den 30 september, vid behov kunna utföra uppgifter som åligger medicinskt ansvariga
sjuksköterskor inom funktionsstödsnämndens verksamhetsområde. Motsvarande beslut
fattades av HVON. Funktionsstödsnämnden föreslås nu förlänga detta beslut till den 31
december 2020.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden utser de av Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden utsedda
medicinskt ansvariga sjuksköterskorna att vid behov utföra uppgifter som åligger medicinskt
ansvariga sjuksköterskor inom funktionsstödsnämndens verksamhetsområden från och med
den 30 september till den 31 december 2020.
Beslutsunderlag




16.

G-Tjänsteskrivelse FSN 200921 - Tillfällig förstärkning gällande medicinskt
ansvarig sjuksköterska (MAS) enligt 11 kap. 4 § i hälso- och sjukvårdslagen (HSL
2017_30)
Beslut FSN 200427 (§50) Tillfällig förstärkning gällande medicinskt ansvarig
sjuksköterska (MAS) enligt 11 kap. 4 § i hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30)
Val av ledamöter och ersättare till funktionsstödsnämndens
arbetsutskott
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FSN-2018-1042
Sammanfattning

I maj 2020 utsåg funktionsstödsnämnden Bengt Persson (S) till ordinarie ledamot i
arbetsutskottet och Munir Niazi (S) till ersättare i arbetsutskottet till och med den 1 oktober
2020. Funktionsstödsnämnden behöver fatta ett nytt beslut om vilka som fortsatt ska sitta i
nämndens arbetsutskott, tillika myndighetsutskott, samt dessas inkallelseordning
(inkallelseordning framgår inom parantes efter de nominerade) till och med mandatperiodens
slut 2022-12-31.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden utser Bengt Persson, Socialdemokraterna (2) till ordinarie ledamot
i funktionsstödsnämndens arbetsutskott för perioden 2020-10-01 till 2022-12-31.
2. Funktionsstödsnämnden utser NN, Socialdemokraterna (4) till ersättare i
funktionsstödsnämndens arbetsutskott för perioden 2020-10-01 till 2022-12-31.
Beslutsunderlag






17.

G-Tjänsteskrivelse FSN 200921 - Val av ledamöter till funktionsstödsnämndens
arbetsutskott (FSN-AU)
Funktionsstödsnämndens arbetsformer (FSN-2018-958)
Beslut FSN 200525 (§70) Val av ledamöter och ersättare till
funktionsstödsnämndens arbetsutskott
Beslut FSN 190114 §3 - Val av ledamöter och ersättare till funktionsstödsnämndens
arbetsutskott
Funktionsstödsnämndens sammanträdestider 2021

FSN-2020-2337
Sammanfattning

Förslag till sammanträdesdatum och -tider för funktionsstödsnämnden 2021.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden fastställer följande sammanträdestider för
funktionsstödsnämndens sammanträden 2021, samtliga med starttid 09:00:
• Måndagen den 25 januari
• Måndagen den 22 februari
• Måndagen den 22 mars
• Måndagen den 26 april
• Måndagen den 24 maj
• Måndagen den 21 juni
• Måndagen den 23 augusti
• Måndagen den 20 september
• Måndagen den 25 oktober
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• Måndag den 22 november
• Måndagen den 13 december
Beslutsunderlag



18.

G-Tjänsteskrivelse FSN 200921 - Funktionsstödsnämndens sammanträdestider
2021
Översikt FSN och FSN-AU 2021
Inkomna, upprättade och utgående skrivelser

FSN-2020-38
Sammanfattning

I ärendet redovisas inkomna, upprättade och utgående skrivelser som registrerats på
funktionsstödsförvaltningen inför månadens sammanträde.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner redovisningen av inkomna, upprättade och utgående
skrivelser.
Beslutsunderlag











19.

G-Tjänsteskrivelse FSN 200921 - Inkomna, upprättade och utgående skrivelser
Inkommet från Kommunfullmäktige - Sammanträde på distans - förlängning av
medgivande, FSN-2020-927
Inkommet från Kommunfullmäktige - Förhandsbesked avseende valförslag och
avsägelser i bl.a. funktionsstödsnämnden
Inkommet från Kommunstyrelsen - Malmö stads handlingsplan för att förebygga
och hantera ekonomisk brottslighet och oegentligheter i välfärden, FSN-2020-2365
Inkommet från KS-AU - Beslut att utse tillförordnat förvaltningschef för
funktionstödsförvaltningen, FSN-2020-2450
Inkommet från KS-AU - Svar på remiss från Socialdepartementet - God och nära
vård - En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020_19), FSN2020-1188
Inkommet från Miljönämnden - Uppföljning av policy för hållbart utveckling och
mat 2019, FSN-2020-920
Utgående till Socialstyrelsen - Ansökan statsbidrag till följd av sjukdomen covid19
Upprättat vid funktionsstödsförvaltningen - Protokoll förvaltningsrådet (FVR 202009-10)
Delegationsbeslut

FSN-2020-175
Sammanfattning

Enligt kommunallagen (6 kap. 37-40 §§) kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i
vissa ärenden, exempelvis till ett utskott, en ledamot eller en tjänsteperson (så kallad
delegering). De beslut som får fattas på detta sätt finns med i nämndens delegationsordning.
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Kommunallagen ger nämnden möjlighet att besluta om och hur ofta delegationsbeslut ska
rapporteras till nämnden.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.
Beslutsunderlag






20.

G-Tjänsteskrivelse FSN 200921 - Delegationsbeslut
Protokoll funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2020-09-21 (OBS. justeras
formellt 200917)
Delegationsbeslut enligt LSS (Augusti 2020)
Delegationsbeslut enligt SoL (Augusti 2020)
Övriga anmälda delegationsbeslut under perioden
Information från förvaltningen

FSN-2019-2755
Sammanfattning

Information från förvaltningen om aktuella händelser i verksamheterna och inom
funktionsstödsområdet.

