
MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2020-02-24

Plats och tid Jupiter, kl 09.00 – 12.10

Ajournering 9.30 – 10.00 Utbildning om sekretess i personärenden
10.20 – 10.30 Fika

Beslutande Siv Stenberg (V)
Kim Bergström (V)
Ylva Olofsson (S)
Britt-Marie Sellman (S)
Siv Johansson (L)
Jill Johansson (ML) för Fred Cederlund (ML) 

Övriga deltagande John Olsson, omsorgschef
Ingela Westerlund Svahn, sekreterare
Jeanette Hallin, 1:e socialsekreterare, § 5
Agnes Ljung, alkoholhandläggare, § 6
Marie Önnerlöv Näslund, verksamhetschef Poolen, § 15

Utses att justera Jill Johansson, ersättare Britt-Marie Sellman

Justeringens plats och tid Omsorgsavdelningen måndag den 2 mars 2020, kl 13.00

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 4-17
Ingela Westerlund Svahn

Ordförande

Siv Stenberg

Justerande

Jill Johansson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum 2020-02-24

Anslag sätts upp 2020-03-02 Anslag tas ner 2020-03-24

Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, Omsorgsavdelningen

Underskrift

Utdragsbestyrkande
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2020-02-24

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 4

Dagordning

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (V): Dagordningen godkänns.

BESLUT

- Dagordningen godkänns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2020-02-24

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 5 Dnr 2020.13/75

Kvalitetsberättelse Individ- och familjeomsorgen 2019

För att säkerställa att ledningssystemet är ändamålsenligt uppbyggt för 
att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra 
verksamheten krävs ett fortlöpande systematiskt förbättringsarbete. 

Ur kvalitetsberättelsen ska det framgå:
• hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och 

säkra verksamhetens kvalitet har bedrivits under föregående 
kalenderår,

• vilka åtgärder som vidtagits för att säkra verksamhetens kvalitet, 
och 

• vilka resultat som uppnåtts.

I kvalitetsberättelsen finns redovisat hur man inom Individ- och 
familjeomsorgen under 2019 arbetat med:
 Riskanalyser.
 Överklaganden.
 Egenkontrollplan.
 Kvalitetsavvikelser och missförhållanden.

BESLUTSUNDERLAG

Se Jeanette Hallins tjänsteutlåtande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (V): Kvalitetsberättelse Individ- och familjeomsorgen 2020 
godkänns.

BESLUT

- Kvalitetsberättelse Individ- och familjeomsorgen 2020 godkänns.

-----

3



MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2020-02-24

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 6 Dnr 2020.5/70

Uppföljning av tillsynsplan enligt alkohollagen 2019

Kommunen ansvarar tillsammans med polismyndigheten över att 
tillståndshavare efterlever de bestämmelser som gäller för 
servering av alkoholdrycker samt tillsyn över servering av och 
detaljhandel med folköl.

Enligt Tillsynsplan enligt alkohollagen (2010:1622) för Malå 
kommun ska tillsynsplanen följas upp i omsorgsnämnden i början 
av varje år.

Under 2019 har en inre tillsyn gjorts av en tillståndshavare av 
stadigvarande serveringstillstånd. Inga yttre kontroller har utförts 
under 2019.

BESLUTSUNDERLAG

Se Agnes Ljungs tjänsteutlåtande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (V): Uppföljning av tillsynsplan enligt alkohollagen 
godkänns.

BESLUT

- Uppföljning av tillsynsplan enligt alkohollagen godkänns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2020-02-24

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Ks/Kf

Utdragsbestyrkande

§ 7 Dnr 2020.3/04

Godkännande av verksamhetsberättelse 2019

Omsorgsavdelningen har tagit fram ett förslag till verksamhetsberättelse 
för 2019.

Omsorgsnämnden visar ett negativt resultat på 4 326 tkr.

Majoriteten av underskottet finns på verksamheten Ensamkommande 
barn där underskottet för 2019 är 3 694 tkr. 2018 var underskottet för 
ensamkommande 1 900 tkr. Det försämrade resultatet beror till stor del 
på att pengar som återsökts från migrationsverket för 2017 och 2018 
avslagits under 2019. Det är 2 417 tkr som varit periodiserade för dessa 
år men som nu ligger som underskott för 2019. Inför 2020 finns ej den 
kostnaden för verksamheten.
Till detta har verksamheten Ensamkommande barn fått ökade utgifter 
med utgångspunkt i externa placeringar, löneökningar och en långsam 
omställningsprocess när kommunens boenden för ensamkommande 
ska läggas ner. Kommunen har även fått minskade intäkter på grund av 
färre antal ensamkommande. . Inför 2020, med nedläggningen av 
Kompassen HVB (hem för vård och boende) beräknas de kostnader 
verksamheten har understiga intäkterna. 

Äldreomsorgen inklusive LSS redovisar ett negativt resultat på 1 473 
tkr. 2018 var underskottet 3 000 tkr för äldreomsorgen inklusive LSS. 
Den totala kostnaden för äldreomsorgen inklusive LSS är 2019 1 892 
tkr lägre än 2018. 

Både ledning och individ- och familjeomsorg visar överskott. Detta 
överskott minskar omsorgens totala underskott. 

Det totala underskottet för omsorgsavdelningen borträknat verksamhet-
en Ensamkommande barn är för 2019 ca 600 tkr.

BESLUTSUNDERLAG

Se John Olssons tjänsteutlåtande
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2020-02-24

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Ks/Kf

Utdragsbestyrkande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (V): Verksamhetsberättelse 2019 omsorgsnämnden god-
känns och överlämnas till kommunstyrelse/kommunfullmäktige för del-
givning.

BESLUT

- Verksamhetsberättelse 2019 omsorgsnämnden godkänns och över-
lämnas till kommunstyrelse/kommunfullmäktige för delgivning.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2020-02-24

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 8 Dnr 2020.8/04

Uppföljning av plan för internkontroll 2019

Omsorgsnämnden har inför 2019 beslutat om en plan för in-
ternkontroll. Denna ska följas upp årligen.

Nämndbeslut
Beslut fattade under 2019 har genomförts, eller påbörjats med 
uppföljning vid detta nämndssammanträde.

Intäktsredovisning 
Räkningar har gått ut till de som ska ha sådana och de har be-
talats. 

Fordonskort – rätt bränsle till rätt bil enl fordonskorten
Kontroller har genomförts av enhetschefer varje månad. Inga 
avvikelser har rapporterats.

Fordonskort – uppföljning enligt fordonsregler
Kontroller har genomförts av enhetschefer. Inga avvikelser har 
rapporterats.

IT-säkerhet
Samtliga med användaridentitet i kommunens datanät känner 
till reglerna och har skrivit på bekräftelsen om att de tagit del av 
dem.

Delegationer
Delegationsbeslut har fattats i enlighet med delegationsordningen.
Delegationsbeslut har anmälts i laga ordning till nämnd.

Nycklar och taggar
Kontroll av att nycklar och nyckelbrickor återlämnas när anställ-
ning avslutas har skett.

BESLUTSUNDERLAG

Se John Olssons tjänsteutlåtande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (S): Uppföljning av plan för internkontroll 2019 godkänns.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2020-02-24

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

BESLUT

- Uppföljning av plan för internkontroll 2019 godkänns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2020-02-24

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
John Olsson

Utdragsbestyrkande

§ 9 Dnr 2020.9/04

Plan för internkontroll 2020 omsorgsnämnden

Enligt reglementet för intern kontroll ska omsorgsnämnden fastställa en 
plan för internkontrollen för innevarande år.

Förslag till plan för internkontrollen 2020 har upprättats.

BESLUTSUNDERLAG

Se John Olssons tjänsteutlåtande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (V): Plan för internkontroll 2020 fastställs.

Ylva Olofsson (S): Riskbedömningen för de punkter som rör delegering 
höjs från måttlig till allvarlig.

BESLUT

- Plan för internkontroll 2020 fastställs.

- Riskbedömningen för de punkter som rör delegering höjs från måttlig 
till allvarlig.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2020-02-24

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Ks, ledamöter och ersättare ON

Utdragsbestyrkande

§ 10 Dnr 2020.4/75

Kurser och konferenser

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram en utbildning 
om barnkonventionen med inriktning mot socialtjänst. 

Omsorgsnämnden gör bedömningen att det är viktig information som 
nämndens ledamöter och ersättare bör ta del av. 

Sammanträdesrummet Venus bokas den 2020-03-11 kl 09.00 – 12.00, 
för visning av utbildningen. Ersättare och ledamöter kallas. Den som 
inte har möjlighet att delta vid det tillfället kan ta del av utbildningen via 
internet. 

Om den planerade nya politiska organisationen genomförs vill om-
sorgsnämnden föreslå kommunstyrelsen att eventuella ledamöter som 
inte redan deltagit i utbildningen genom omsorgsnämndens försorg bör 
erbjudas möjlighet att ta del av utbildningen i efterhand.

BESLUTSUNDERLAG

Kursinbjudan ”För politiker och tjänstemän inom socialtjänsten, Barn-
konventionen som lag”, SKR

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (V): - Omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas 
till utbildning ”Barnkonventionen som lag”, 2020-03-11 kl 09.00 – 12.00. 
Omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att ledamöter i det plane-
rade sociala utskottet bereds möjlighet att ta del av utbildningen i efter-
hand via webblänk (om de inte redan deltagit genom omsorgsnämn-
den).

BESLUT

- Omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas till utbildning ”Barn-
konventionen som lag”, 2020-03-11 kl 09.00 – 12.00.

- Omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att ledamöter i det plane-
rade sociala utskottet bereds möjlighet att ta del av utbildningen i ef-
terhand via webblänk (om de inte redan deltagit genom omsorgs-
nämndens försorg).

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2020-02-24

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 11 Dnr 2020.12/00

Uppföljning av omsorgsnämndens ärenden 2019

Under 2019 har omsorgsnämnden fattat 121 beslut. 

Av dessa var 74 allmänna ärenden och 22 personärenden, övriga var 
formaliaärenden (dagordning, godkännande av delegationsbeslut). 
Även ansökningar om tillfälligt serveringstillstånd av alkohol registreras 
som ärenden. De beslutas på delegation av 1:e socialsekreterare och 
var 9 stycken under 2019.

Vid årets slut var ett ärende (Ansökan om nytt stadigvarande serve-
ringstillstånd) inte avslutat, eftersom det överklagats till Kammarrätten. 
Övriga ärenden var avslutade och verkställda.

BESLUTSUNDERLAG

Se John Olssons tjänsteutlåtande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (V): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2020-02-24

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 12 Dnr 2020.11/73

Uppföljning översyn av dagvården

Omsorgsnämnden beslutade 2019-09-18, § 79/19, att ge omsorgsche-
fen i uppdrag att tillsammans med ledningsgruppen för omsorgen se 
över och utveckla dagvården för att ge de äldre mer meningsfulla aktivi-
teter då de är där. Uppföljning till omsorgsnämnden ska ske i februari 
2020. 

Annonser för tjänsterna på dagvården ligger nu ute internt. Vi söker två 
personer på totalt 30 tim/veckan. Dessa två personer ska sedan i sam-
råd med chef, arbetsterapeut och fysioterapeut planera för verksamhet-
ens kommande utformning och aktiviteter. Detta kommer att ske under 
våren. 

BESLUTSUNDERLAG

Se John Olssons tjänsteutlåtande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (V): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2020-02-24

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 13 Dnr 2019.66/73

Uppföljning av nedläggning av en avdelning på Furugården

Omsorgsnämnden beslutade 2019-05-22 § 51 att införa beläggnings-
stopp på Furugården och att avveckla avdelningen så snart det var möj-
ligt. Beslutet om nedläggning av en avdelning på Furugården fattades 
för att möta ökade kostnader för stödfunktioner för omsorgsavdelningen 
i 2020 års budget.

Den övre våningen på Furugårdens särskilda boende har stängts. Alla 
hyresgäster har flyttat till lediga lägenheter på nedre plan. Bemanning-
en minskade för verksamheten från 2019-12-02 med 3 årsarbeten. 
Kvarvarande avdelning har på grund av de få boendeplatserna en 
högre grundbemanning i budget än vi har på övriga boenden. Detta för 
att undvika en stor del ensamarbete. 

Bemanningen kommer dock att ses över efter det vi kunnat utvärdera 
utfallet av den nya bemanningen. 

BESLUTSUNDERLAG

Se John Olssons tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (S): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2020-02-24

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 14 Dnr 2020.6/73

Minoritetspolitisk handlingsplan för äldreomsorgen 2020-2023

Kommunfullmäktige antog 2019-10-21, § 143 Minoritetspolitisk hand-
lingsplan för Malå kommun. Omsorgsnämnden ska utifrån Lagen om 
Nationella Minoriteter och kommunens minoritetspolitiska handlingsplan 
fatta beslut om de mål som skall gälla för omsorgsavdelningen för peri-
oden 2020-2022 inom detta område.  

Rätten att använda samiska inom äldreomsorg är betydelsefull av flera 
skäl. Främst handlar det om att göra sig förstådd och kommunicera 
med personalen. Det är viktigt av den anledningen att det språk som 
man senast lärt sig kan försvinna med åldern medan kunskaper i mo-
dersmål består. Att vistas i en miljö där personal och boende talar ens 
modersmål och har gemensamma erfarenheter kan betyda mycket för 
den som är äldre och kanske sjuk. I detta sammanhang är inte bara 
språket utan också de kulturella värdena viktiga. 

Mål: 
Malå kommun ska erbjuda alla, oavsett etnisk tillhörighet, en värdig och 
trygg omsorg på ålderns höst. Kommunen ska sträva efter att samiska 
brukare av äldreomsorgen ska erbjudas möjlighet till samisktalande 
personal samt samiska kulturella inslag.

Delmål:
 Servera mat med samiskt tema fyra gånger per år på våra äldre-

boenden
 Utveckla rutiner för att identifiera brukare som vill bli bemötta på 

samiska
 Erbjuda personal utbildning i samisk kultur och samiska språk
 Kunskaper i nationella minoritetsspråk ska anges som en merit i 

platsannonser

Omsorgschefen har upprättat en handlingsplan med åtgärder och tids-
plan för genomförande.

BESLUTSUNDERLAG

Se John Olssons tjänsteutlåtande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (V): Minoritetspolitisk handlingsplan för omsorgsnämnden 
antas.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2020-02-24

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

BESLUT

- Minoritetspolitisk handlingsplan för omsorgsnämnden antas.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2020-02-24

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Marita Frank, John Olsson

Utdragsbestyrkande

§ 15 Dnr 2020.10/02

Effektivisering av arbetstid inom äldreomsorgen

Omsorgsnämnden fattade 2016-09-15 beslut om att effektivisera ar-
betstiden inom äldreomsorgen från och med 2017-01-01. Bakgrunden 
var att en genomlysning av äldreomsorgen visat att personalen inte 
nyttjades på bästa sätt. Omsorgsnämndens alternativ var att antingen 
frångå principen om att heltidsarbete ska vara norm, eller att utöka an-
talet arbetspass per schemaperiod. Man valde att utöka antalet arbets-
pass per schemaperiod. 

Förändringen innebar att antalet arbetspass på en 5 veckorsperiod utö-
kades från 23 till 24. Förändringen innebar att personalen nu arbetar 
fler korta arbetspass, vilket studier visar ska vara bättre för hälsan och 
ge mer tid för återhämtning. Nackdelen är att det blir färre helt lediga 
dagar för de anställda, vilket personal kan uppleva som negativt. 

En skrivelse från personal inom omsorgen har inkommit till nämnden. 
Den pekar på problem som uppstått i förhållande till det ”extra” passet. 
Den handlar i störst utsträckning om vilka konsekvenser för hälsan som 
finns då personal ska jobba 24 arbetspass på 5 veckor istället för som 
tidigare 23. Upplevelsen bland personal är att sjukfrånvaron ökat sedan 
förändringen infördes.

Omsorgsnämnden har noga följt utvecklingen av sjuktalen. De har se-
dan förändringen genomfördes ständigt förbättrats, från 9,77% 2017 till 
7,82% 2019, en minskning på 1,95%. Det finns alltså inget objektivt 
samband mellan det ”extra” arbetspasset och ökad sjukfrånvaro.

Omsorgsnämnden har under de senaste åren arbetat med att anpassa 
verksamheten till budget. Om man idag skulle återgå till 23 pass/5 
veckor skulle det innebära stora kostnadsökningar. Om ordinarie per-
sonal skulle arbeta färre pass skulle vi också få svårt att bemanna de 
vakanta raderna i schema med personal med rätt kompetens.

Det finns därför ingen möjlighet att ta bort det 24:e passet.

Omsorgsnämnden diskuterar frågan och gör bedömningen att detta är 
en verksamhetsfråga. Omsorgsnämnden har bestämt bemanningskrav 
utifrån behov och ekonomi. Varje verksamhet har ansvar för att lösa 
bemanningen på bästa sätt inom de ramar politiken satt. 
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2020-02-24

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Marita Frank, John Olsson

Utdragsbestyrkande

BESLUTSUNDERLAG

Se John Olssons tjänsteutlåtande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Johansson (V): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----

17



MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2020-02-24

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 16 Dnr 2020.1/70

Delgivningar 2019-02-24

Kommunal lokalavd Malå Protokoll samverkan, förändrad organisat-
ion Furugården 

Kommunfullmäktige Kf § 156/19 – Fastställande av resepolicy

Kommunfullmäktige Kf § 165/19 – Antagande av styrdokument 
för krisberedskapsarbetet i Malå kommun 
2019-2022

Jeanette Hallin Lex Sarah socialtjänst

Kommunrevisionen Granskning av arbete för att nå en eko-
nomi i balans

Malå/Norsjö miljö- och Avregistrering av livsmedelsverksamhet – 
byggnämnd Kompassen

Jeanette Hallin Lex Sarah socialtjänst

Polismyndigheten Polisanmälan stöld Miklagård

Polismyndigheten Tilläggsanmälan stöld Miklagård

Inspektionen för vård Tillsyn av omsorgsnämndens kontroll och 
och omsorg användning av tillståndspliktig konsult-

verksamhet vid placering av barn i familje-
hem eller jourhem

Kommunal lokalavd Malå Protokoll samverkan, nattbemanning 
äldreomsorg

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (S): Redovisningen av delgivningarna godkänns.

BESLUT

- Redovisningen av delgivningarna godkänns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2020-02-24

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 17

Redovisning av delegationsbeslut

Omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och 
tjänstemän enligt fastställd delegationsförteckning. Dessa beslut ska 
redovisas till omsorgsnämnden. Redovisningen innebär inte att om-
sorgsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däre-
mot kan omsorgsnämnden om man vill återkalla lämnad delegation.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (S): Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

BESLUT

- Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

-----
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