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Kallelse/föredragningslista

1. Budget 2019 - Nämndens mål för verksamheten (KFN 
2018/010)

 

2. Budget 2019 - Effektiviseringskrav (KFN 2018/010)  

3. Övriga frågor (KFN 2018/004)  
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