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§ 63

Fastställande av föredragningslistans innehåll

Beslut
Styrelsen fastställer föredragningslistans innehåll.
Beskrivning av ärendet
Styrelsen fastställer föredragningslistans innehåll utan förändring.
___________________________________
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§ 64

Dialogmöte mellan styrelsen och beredningsgruppen
den 11 september
SAMÖ 2019/0039

Beslut
Styrelsen tar informationen till protokollet.
Beskrivning av ärendet
Styrelsen och beredningsgruppen genomför den 11 september ett dialogmöte
kring verksamhetsplaneringen inför 2021. Kansliet har tillsammans med
varje representant i beredningsgruppen, och av representanten utsedda
medarbetare, genomfört en behovsinventering. Behovsinventeringen har
bearbetats på beredningsgruppen den 26 augusti.
Sammanställning av behovsinventeringen redovisas i handlingar
SAMÖ 2019/0039-23.
___________________________________
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§ 65

Mätning av övergripande mål enligt
internkontrollplanen för 2020
SAMÖ 2019/0045

Beslut
Styrelsen tar informationen till protokollet.
Beskrivning av ärendet
Enligt internkontrollplanen för 2020 skall de två övergripande målen
”hållbara relationer” och ”tillit och respekt i samverkan” mätas två gånger per
år. Första mätningen genomfördes i slutet av maj och juni och riktade sig till
personal i finansierade verksamheter, ledamöter i styrelsen och
beredningsgruppen.
Alla målen är uppfyllda. Svarsfrekvensen var dock låg i beredningsgruppen.
Redovisning av måluppfyllelsen finns som SAMÖ 2019/0045-13.
___________________________________
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§ 66

Uppföljning av fattade beslut
SAMÖ 2020/0007

Beslut
Styrelsen tar informationen till protokollet.
Beskrivning av ärendet
Uppföljning av tidigare fattade beslut av styrelsen följs upp på varje
styrelsemöte. Alla fattade beslut är genomförda.
Förteckning av fattade beslut till och med 2020-05-29 redovisas i handling
SAMÖ 2020/0007-9.
___________________________________
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§ 67

Information från beredningsgruppens möte den 3
juni samt förslag från beredningsgruppen att
avveckla insatskatalogen och förslag på hur
kompetensutveckling och strukturella insatser till
förbundsmedlemmar gällande neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar kan/ska fortsätta
SAMÖ 2019/0039

Beslut
Styrelsen tar informationen till protokollet.
Styrelsen beslutar att
-

ge förbundschefen i uppdrag att bjuda in en representant från
Samordningsförbundet Centrala Östergötland till mötet den 11
september för att ge en bredare bild av Insatskatalogen och helheten
med Välfärdsguiden,

-

till beredningsgruppen ge uppdraget att vid samma möte komplettera
åsikter och redogöra för argumenten till de förslag till beslut som
lämnats vid beredningsgruppens möte den 3 juni.

Beskrivning av ärendet
Beredningsgruppen hade sitt senaste möte den 3 juni. Minnesanteckningar från mötet
finns som handling SAMÖ 2019/0039-24.
Två frågor bereddes av beredningsgruppen enligt nedan.
-

Kompetensutveckling och strukturella insatser till förbunds-medlemmar gällande
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Styrelsen har gett beredningsgruppen uppdrag att komma med förslag till om/hur
utbildningssatsningen NP ska/kan fortsätta.
BESLUT: Beredningsgruppen föreslår att filma föreläsningen digitalt och lägga ut på
förbundets hemsida. En sådan film kan betraktas som en slutdokumentation av projektet.

Justerarens signatur

Protokollsutdraget bestyrks

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

9(26)

2020-08-28

-

Insatskatalogen

Ser ni ett fortsatt behov att ha kvar insatskatalogen som ett hjälpmedel till
handläggare/medarbetare att hitta vilka resurser/insatser som finns i samhället, om ja
Kan länk till insatskatalogen läggas in på respektive förbundsmedlems intranät så
insatskatalogen blir mer tillgänglig för handläggare/medarbetare?
Hur kan leveransen av uppgifter till insatskatalogen förstärkas från respektive
förbundsmedlem då det handlar om en ”färskvara.
BESLUT: Beredningsgruppen beslutar föreslå styrelsen att avveckla insatskatalogen.
Av minnesanteckningar och förbundschefens redovisning på styrelsemötet kan
styrelsen notera att gemensamma åsikter som påkallar framlagda förslag saknas.
När det gäller insatskatalogen, så har styrelsen svårt att förstå vad som motiverar
förslag om att avveckla den, framför allt då det idag är en uppskattad
tjänst. Samordningsförbundet Östra Östergötland har varit delaktig i
framtagandet och utvecklingen av insatskatalogen. Idag kan man konstatera att
tjänsten är starkt efterfrågad och flera förbund står i kö för att få ansluta sig.
Beredningsgruppen har fått en allmän beskrivning och länk till insatskatalogen.
Styrelsen menar att det kan vara svårt att ta till sig en djupare förståelse och
framtida vision kring Insatskatalogen och Välfärdsguiden i pågående
utvecklingsarbete utifrån detta.
Styrelsen föreslår därför att representant från Samordningsförbundet Centrala
Östergötland bjuds in till dialogmötet den 11 september för att ge en bredare
bild av Insatskatalogen och helheten med Välfärdsguiden.
Styrelsen föreslår också att beredningsgruppen vid samma tillfälle uppdras
redovisa och klargöra motiven till lämnade förslag till styrelsen att besluta.
Vad gäller ESF-projektet var förslaget enligt ansökan att beredningsgruppen
skulle utgöra huvudstyrgrupp. På den senaste beredningsgruppen, den 26
augusti, gjordes en justering så att delprojektägarna och
Samordningsförbundet utgör projektets huvudstyrgrupp och att
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan adjungeras till gruppen vid
behov.
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Yrkanden
Styrelsen förslår att
-

förbundschefen får i uppdrag att bjuda in en representant från
Samordningsförbundet Centrala Östergötland till mötet den 11
september för att ge en bredare bild av Insatskatalogen och helheten
med Välfärdsguiden,

-

beredningsgruppen får i uppdrag att vid samma möte komplettera
åsikter och redogöra för argumenten till de förslag till beslut som
lämnats vid beredningsgruppens möte den 3 juni.

___________________________________
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§ 68

Lägesrapport ESF-projektet
SAMÖ 2020/0017

Beslut
Styrelsen tar informationen till protokollet.
Beskrivning av ärendet
Förbundet fick den 23 juni det formella beslutet från ESF-rådet att projektet
försteg blivet beviljat med drygt 15,1 miljoner kronor för perioden
2020-10-01 – 2022-12-31.
Första fasen omfattar analys och planering och pågår i fyra månader med
start i oktober 2020. Därefter kommer genomförandefasen under februari
2021 till november 2022, samt avslutningsfas under två månader.
Samordningsförbundet annonserar efter huvudprojektledare/administratör,
och söker efter ekonomresurs bland medlemmarna. Inför uppstarten måste
många praktiska rutiner komma igång. Förbund och medlemmar bidrar med
resurs i form av medarbetare, vilket gör att tidrapportering måste
administreras. En upphandling av utvärdering ska också göras. Nästa träff i
huvudstyrgruppen är nästa vecka (vecka 36).
Styrelsen har ansvar för projektet, att projektet fungerar och ekonomin går
ihop. Styrelsen önskar hållas underrättad om hur det går under projektets
gång. En lägesrapport kommer att lämnas vid varje styrelsemöte.
___________________________________
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§ 69

Tecknande av samverkansavtal med Norrköpings,
Söderköpings och Valdemarsviks kommuner samt
psykiatri centrum inom Region Östergötland gällande
ESF-projektet
SAMÖ 2020/0017

Beslut
Styrelsen beslutar att presidiet får i uppdrag att teckna samarbetsavtal med
Norrköpings kommun, Söderköpings kommun, Valdemarsviks kommun och
Region Östergötlands psykiatricentrum samt att dessa avtal redovisas på
styrelsemötet 2020-10-15.
Beskrivning av ärendet
ESF-rådet beslutade 2020-06-23 att bifalla ansökan om försteg med
15 124 467 kronor. För att klargöra förutsättningar och spelregler mellan
Samordningsförbundet som projektägare och delprojektägarna Norrköpings
kommun, Söderköpings kommun, Valdemarsviks kommun och Region
Östergötlands psykiatricentrum ska samverkansavtal upprättas.
Eftersom avtalen inte är färdiga och kansliet undersöker vad som skall ingå i
samverkansavtalen föreslås att presidiet får i uppdrag att teckna avtalen.
Avtalen redovisas till styrelsen på nästkommande styrelsemöte 2020-10-15.
___________________________________
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§ 70

Äskande av medel för 2021
SAMÖ 2020/0031

Beslut
Styrelsen beslutar godkänna förbundets äskande av medel för 2021 med totalt
17 322 000 kronor.
Beskrivning av ärendet
Försäkringskassan har begärt in uppgifter från samordningsförbunden på
äskande av medel för 2021. Äskandet skall vara inne hos Försäkringskassan
senast den 31 augusti och skall vara avstämt med kommunerna och
Regionen.
Presidiets har diskuterat nivån för 2021 och förslaget är att förbundet äskar
samma nivå som för 2020, det vill säga 17 322 000 kronor. Finspångs,
Norrköpings, Söderköpings och Valdemarsviks kommun samt Region
Östergötland har ställt sig bakom äskandet.
Målsättningen är att Försäkringskassan skall lämna en preliminär tilldelning
av medel i slutet av september.
Till äskandet har två utkast till budget tagits fram där det ena förslaget bygger
på en tilldelning på samma nivå som för 2020 och en förstärkning med det
egna kapitalet omfattande 1 500 000 kr. Det andra förslaget bygger på en
minskning av tilldelningen för 2020 med 10 % samt en förstärkning med det
egna kapitalet omfattande 1 500 000 kr.
Dokument kring medelsfördelning 2021 samt utkast på de två
budgetförslagen finns som SAMÖ 2020/0031-2 – SAMÖ 2020/0031-5.
___________________________________
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§ 71

Godkännande av delårsrapport per den 30 juni 2020
SAMÖ 2020/0032

Beslut
Styrelsen beslutar godkänna delårsrapport per den 30 juni 2020 samt översända
den till samtliga förbundsmedlemmar.
Beskrivning av ärendet
Samordningsförbundet skall enligt lag om kommunal redovisning upprätta en
särskild delårsrapport för verksamheten från räkenskapsårets början. Minst en
rapport skall omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av
räkenskapsåret.
Kansliet har utarbetat en delårsrapport per den 30 juni 2020. Rapporten
överlämnas till styrelsen för beslut. Till rapporten finns en bilaga om bortfall
SAMÖ
De flesta målen är uppfyllda, och prognosen visar på ett överskott om drygt
två miljoner kronor.
___________________________________
Skickas till:
Arbetsförmedlingen (delårsrapport)
Försäkringskassan (delårsrapport)
Revisorerna (delårsrapport)
Kommunfullmäktige, Finspångs kommun (delårsrapport)
Kommunfullmäktige, Norrköpings kommun (delårsrapport)
Kommunfullmäktige, Söderköpings kommun (delårsrapport)
Kommunfullmäktige, Valdemarsviks kommun (delårsrapport)
Regionfullmäktige, Region Östergötland (delårsrapport)
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Rollfördelning – kansli och verksamhetsutvecklare
(projektledare) samt reviderad intern organisation
inom kansliet

§ 72

SAMÖ 2019/0039
Beslut
Styrelsen beslutar:
-

att avslå förslaget att omvandla tjänsten som processledare på kansliet
till biträdande förbundschef.

-

att begreppet projektledare ändras till verksamhetsutvecklare.

-

att funktionen som ersättare för förbundschefen vid frånvaro läggs på
processledaren, och ordnas genom en ändring i delegationsordningen.

Beskrivning av ärendet
Styrelsen fick vid styrelsemötet i maj information kring förslag till
rollfördelning mellan kansliet och projektledarna samt förslag på inrättande av
biträdande förbundschef genom ändring av rollen som processledare.
Funktionen som projektledare (anställd av någon av förbundsmedlemmarna)
för genomförande av finansierad verksamhet tillkom på styrelsemötet i
november 2019 då verksamhetsplanen för 2020 skulle beslutas. Planeringen i
verksamhetsplanen var att processledare anställda av förbundet skulle utföra
dessa arbetsuppgifter. I och med införandet av funktion som projektledare
uppstod en otydlighet i vem som gör vad. Denna otydlighet är klargjord och
den övergripande rollfördelningen utgår från att kansliet, på uppdrag av
styrelsen för samordningsförbundet, ansvarar för och bereder till styrelsen
förslag på ”vad” som skall genomföras vilket inkluderar vad som skall följas
upp och utvärderas. Projektledarnas uppgift är att på uppdrag från
förbundsmedlemmarna (beredningsgruppen) ansvarar för ”hur” det praktiska
genomförandet av Samordningsförbundets verksamhetsplan ska genomföras.
De olika titlarna dvs, projektledare och processledare skapar även en
otydlighet. Förslaget är att titeln som projektledare ändras till
verksamhetsutvecklare. I och med tydliggörandet av funktionen som
projektledare och kansliets roll har även frågan om tillkommande
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arbetsuppgifter för kansliet setts över utifrån förbundets långsiktiga inriktning
och tillkommande ESF-projekt samt rollen som förbundschef.
Förbundet behöver säkra förbundschefsfrågan vid dennes frånvaro. Likaså
behöver projektägarrollen till ESF-projektet säkras och de delar i förbundets
långsiktiga inriktning som handlar om finansiering av
metodutvecklingsprojekt via ESF, externa projekt och utvecklingsmedel. Kring
dessa frågor handlar det om att säkra omvärldsbevakning samt även bygga
kompetens för att kunna göra ansökningar om projektmedel.
Förslaget är att titeln som processledare ändras till biträdande förbundschef och
att det i uppdraget ingår att vara ersättare för förbundschef vid dennes frånvaro.
Till uppdraget kopplas även de delar i förbundets långsiktiga inriktning som rör
finansiering av metodutvecklingsprojekt via ESF, externa projekt och
utvecklingsmedel. Kring dessa frågor handlar det om att ansvara för
omvärldsbevakning samt även ansvara för ansökningar om projektmedel.
Därutöver ingår att ansvara för att GDPR följs. Resterande arbetsuppgifter som
ingår i uppdragsbeskrivningen för biträdande förbundschef ingår redan idag i
rollen som processledare.
Förändringen anses inte påverka ledning och styrning av verksamheten. Däremot
behöver delegationsordningen förändras så att någon annan person har samma
befogenheter och attesträtt som förbundschefen vid dennes frånvaro.
Förslag på uppdragsbeskrivning biträdande förbundschef, beslutad
arbetsbeskrivning förbundschef, rollfördelning kansli och projektledare samt
uppdragsbeskrivning projektledare finns i handling SAMÖ 2019/0039-25.
Styrelsen håller inte med om att inrättandet av en ny roll som biträdenade
förbundschef inte påverkar ledning och styrning. Styrelsen ställer sig bakom att
de funktioner som ingår i den beskrivna rollen som biträdande förbundschef
läggs på rollen som processledare, men vill inte att titeln ändras till biträdande
förbundschef. Genom att ändra i delegationsordningen kan processledare ges
befogenheter som säkrar förbundschefsfrågan vid dennes frånvaro.
Yrkanden
Styrelsen yrkar att titeln processledare behålls, och att funktionen som
ersättare för förbundschefen vid frånvaro läggs på processledare, och ordnas
genom en ändring i delegationsordningen.
___________________________________
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§ 73

Tecknande av fortsatt avtal kring förstegsverksamhet
och mötesledarfunktion SIP i Finspång
SAMÖ 2020/0009

Beslut
Styrelsen beslutar godkänna och teckna avtal kring genomförande av
förstegsverksamhet och mötesledare SIP i Finspång.
Beskrivning av ärendet
Kansliet har utarbetat förslag till avtal kring genomförande av
förstegsverksamhet och mötesledare SIP i Finspång. Avtalet tecknas mellan
Samordningsförbundet, Finspångs kommun, Arbetsförmedlingen och Region
Östergötlands psykiatricentrum. Bemanning av personal från Finspångs
kommun sker från och med mitten av september och bemanning av personal
från Regionen beräknas ske i oktober.
Avtalsperioden avser 2020-09-01 – 2020-12-31.
Förslag till avtal redovisas i handling SAMÖ 2020/0009-7.
___________________________________
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§ 74

Tecknande av fortsatt avtal kring förstegsverksamhet
och mötesledarfunktion SIP i Norrköping
SAMÖ 2020/0010

Beslut
Styrelsen beslutar godkänna och teckna avtal kring genomförande av förstegsverksamhet
och mötesledare SIP i Norrköping.
Beskrivning av ärendet
Kansliet har utarbetat förslag till avtal kring genomförande av
förstegsverksamhet och mötesledare SIP i Norrköping. Avtalet tecknas
mellan Samordningsförbundet, Arbetsförmedlingen, Region Östergötlands
psykiatricentrum, Norrköpings kommuns arbetsmarknads- och
vuxenutbildningskontor och socialkontor. För bemanning av mötesledare SIP
svarar Söderköpings och Valdemarsviks kommuner.
I avtalet ingår nyrekrytering av två medarbetare från arbetsmarknads- och
vuxenutbildningskontoret med start från 1 september och 1 oktober samt två
medarbetare från psykiatricentrum med beräknad start från oktober.
Avtalsperioden avser 2020-09-01 – 2020-12-31.
Förslag till avtal redovisas i handling 2020/0010-7.
___________________________________
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§ 75

Tecknande av fortsatt avtal kring förstegsverksamhet
och mötesledarfunktion SIP i Söderköping
SAMÖ 2020/0011

Beslut
Styrelsen beslutar godkänna och teckna avtal kring genomförande av
förstegsverksamhet och mötesledare SIP i Söderköping.
Beskrivning av ärendet
Kansliet har utarbetat förslag till avtal kring genomförande av
förstegsverksamhet och mötesledare SIP i Söderköping. Avtalet tecknas
mellan Samordningsförbundet, Söderköpings kommun, Arbetsförmed-lingen
och Region Östergötlands psykiatricentrum. Bemanning av personal från
Regionen beräknas ske i oktober.
Avtalsperioden avser 2020-09-01 – 2020-12-31.
Förslag till avtal redovisas i handling 2020/0011-7.
___________________________________
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§ 76

Tecknande av fortsatt avtal kring förstegsverksamhet
och mötesledarfunktion SIP i Valdemarsvik
SAMÖ 2020/0012

Beslut
Styrelsen beslutar godkänna och teckna bilagda avtal kring genomförande av
förstegsverksamhet och mötesledare SIP i Valdemarsvik.
Beskrivning av ärendet
Kansliet har utarbetat förslag till avtal kring genomförande av
förstegsverksamhet och mötesledare SIP i Valdemarsvik. Avtalet tecknas
mellan Samordningsförbundet, Valdemarsviks kommun, Arbetsförmedlingen och Region Östergötlands psykiatricentrum. Bemanning av personal
från Regionen beräknas ske i oktober.
Avtalsperioden avser 2020-09-01 – 2020-12-31.
Förslag till avtal redovisas i handling 2020/0012-7.
___________________________________
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§ 77

Budgetuppföljning januari – juni 2020 inklusive
kommentarer
SAMÖ 2020/0006

Beslut
Styrelsen godkänner budgetuppföljning för januari – juni 2020.
Beskrivning av ärendet
Kansliet har tagit fram budgetuppföljning för perioden januari - juni 2020.
Uppföljningen bygger på faktiskt utfall och prognostiserad kostnad utifrån de
beslut styrelsen fattat. Uppföljningen inkluderar även kommentarer till
utfallet.
Enligt rekommendationer från Nationella rådet får förbundet ha cirka 2,2 Mkr
i eget kapital. Därför kan eget kapital användas i verksamheten under 2021.
Budgetuppföljningen och kommentarer redovisas i handlingar
SAMÖ 2020/0006-9 och SAMÖ 2020/0006-10.
___________________________________
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§ 78

Val av dataskyddsombud
SAMÖ 2020/0033

Beslut
Styrelsen utser stadsjuristerna vid kommunstyrelsens kansli i Norrköping till
dataskyddsombud för Samordningsförbundet Östra Östergötland från och med
den 5 oktober 2020.
Beskrivning av ärendet
För närvarande är Sara Resander som är anställd vid kommunstyrelsens
kansli i Norrköpings kommun utsedd till dataskyddsombud för
Samordningsförbundet Östra Östergötland. Då Sara avslutar sin anställning
behöver ett nytt dataskyddsombud utses från och med den 5 oktober 2020.
Rekryteringen av ersättare har startat, men sannolikt kommer inget nytt
dataskyddsombudet finnas på plats när nuvarande ombud slutar. I väntan på
den nya personen kommer stadsjuristerna vid kommunstyrelsens kansli att
verka som dataskyddsombud. En grupp av personer kan utses till
Dataskyddsombud.
___________________________________
Sänt till:
Datainspektionen
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§ 79

Rapporter med mera
SAMÖ 2020/0002

Beslut
Styrelsen tar informationen till protokollet.
Beskrivning av ärendet
Styrelsen delges rapporter enligt förteckning nedan.
Diarienummer

Titel

Från/till

SAMÖ
2020/0024-5

NNS arbetsutskott protokoll 2020-04-22 Nationella nätverket för
samordningsförbund (NNS)

SAMÖ
2020/0024-6

NNS styrelse protokoll 2020-05-28

SAMÖ
2020/0024-7

NNS arbetsutskott protokoll 2020-06-09 Nationella nätverket för
samordningsförbund (NNS)

SAMÖ
2020/0002-12

Nationella rådet protokoll 2020-05-27

Nationella rådet för
samordningsförbund

SAMÖ
2020/0002-13

Samordningsnytt juni 2020

Finsam

Nationella nätverket för
samordningsförbund (NNS)

__________________________________
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§ 80

Övriga frågor
SAMÖ 2020/0003

Beslut
Styrelsen tar informationen till protokollet.
Beskrivning av ärendet
Lokaler för Plattform Norrköping
Förbundsmedlemmarna ska stå för verksamhet och lokaler. Ordförande Irma
Görtz har träffat Eva-Britt Sjöberg (ägarrepresentant Norrköpings kommun)
och Olle Vikmång (kommunfullmäktiges ordförande i Norrköping) och
diskuterat frågan. Irma Görtz har även haft ett möte med Pernilla Thott Ljung
(arbetsmarknads- och vuxenutbildningsdirektör i Norrköpings kommun) samt
Eva-Britt Sjöberg och Olle Vikmång.
Plattform Norrköpings lokal är uppsagd till årsskiftet. Regionen har inte
möjlighet att ta hem personalen till sina lokaler, och det behövs en lokal för
verksamheten. Psykiatrin och Norrköpings kommun är överens om att det
behöver finnas en lokal för verksamheten, men ingen av dem kan
tillhandahålla någon. Arbetsförmedlingen har tillfrågats om det finns lokaler
hos dem, men de kan inte svara nu eftersom de håller på med lokalöversyn
som ska vara klar till hösten.
Det är klargjort att förbundet inte står för lokal.
___________________________________
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§ 81

Summering av dagens sammanträde
SAMÖ 2020/0004

Beslut
Styrelsen tar informationen till protokollet.
Beskrivning av ärendet
Styrelsemötet avslutas med en reflektion över dagens sammanträde.
Det blir ingen biträdande förbundschef.
Ser gärna en grundad informationspunkt från Centrala på mötet den 11
september.
Intressant diskussion av rollfördelning, bra att det finns ersättare vid behov.
Nöjd med dagens möte. Bra diskussioner, lättare att diskutera runt bordet än
via tekniska lösningar.
Bra med tydlighet kring den ekonomiska ansvaret i ESF-projektet.
___________________________________
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§ 82

Anmälan av delegationsbeslut
SAMÖ 2020/0005

Beslut
Styrelsen tar informationen till protokollet.
Beskrivning av ärendet
Beslut enligt förteckning nedan anmäls på detta sammanträde.

Delegationsbeslut Förbundschef

SAMÖ 2020/0005-7

maj - juli 2020
Datum

Beslutsfattare

2020-05-05

Förbundschef

3 250 kr Handledning kansliet

2020-05-29

2020-05-20

Förbundschef

3 750 kr Support ESF-ansökan

2020-05-29

2020-06-10

Förbundschef

3 250 kr Handledning kansliet

2020-05-29

2020-06-17

Förbundschef

2020-06-18 Förbundschef

Belopp

Beslutet avser

Sommar avslutning
3 741 kr Plattformarna
Medlemskap Östsvenska
3 028 kr handelskammaren

2020-05-29
2020-05-29

2020-06-18 Förbundschef

500 kr Medlemskap CSR-nätverk

2020-05-29

2020-06-18 Förbundschef

310 kr Inköp parasoll PFN

2020-05-29

___________________________________
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