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§ 10 Dnr 2021-00002  

Val av justerare  

Sammanfattning 

Till att justera dagens protokoll föreslås Christer Landin (S).      
 

      
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att välja Christer Landin (S) till att justera dagens 
protokoll.      
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§ 11 Dnr 2021-00005  

Godkännande av dagordning  

Sammanfattning 

Föreligger förslag på dagordning daterad 2021-02-03.      
Ordförande föreslår som nytt ärende 10: Information: ny förbundsdirektör på 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst. 

      
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslagen dagordning med 
ordförandes förslag på tillägg. 
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§ 12 Dnr 2021-00068  

Information: Resultat från KKiK och SCB:s 
medborgarundersökning för Bjuvs kommun 

Sammanfattning 

Utredare Isabel Claesson informerade om resultatet från KKiK (Kommunen 
Kvalitet i Korthet) och SCB:s medborgarundersökning för Bjuvs kommun.    
 

      
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tacka för informationen. 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Utredare 
Diariet      
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§ 13 Dnr 2021-00041  

Markgenomförandeavtal och marköverlåtelseavtal för 
Söderstjerna Fastigheter AB avseende fastigheten 
Bjuvstorp 5:129 

Sammanfattning 

Söderstjerna Fastigheter AB har för fastigheten Bjuvstorp 5:129 haft ett 
markanvisningsavtal under 2020 för att undersöka möjligheten att inom 
området uppföra ett företagshotell. Förutsättningarna för att uppföra ett 
företagshotell har under året förändrats varav Söderstjerna Fastigheter AB 
istället inkom med en begäran om att få bygga en padelhall på fastigheten. 
Söderstjerna Fastigheter AB har efter förhandling med kommunen nu 
erhållit ett positivt förhandsbesked av byggnadsnämnden att inom området 
få uppföra en padelhall. Söderstjerna Fastigheter AB önskar nu gå vidare 
med sitt köp av fastigheten Bjuvstorp 5:129. 

Köpeskillingen är satt till 798 450 kronor.   

 
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Ulrika Adolfsson, 2021-01-08  
Markgenomförandeavtal Bjuvstorp 5:129 (med bilagor) 
Marköverlåtelseavtal Bjuvstorp 5:129 (med bilagor) 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att:  

Godkänna markgenomförandeavtalet med Söderstjerna Fastigheter AB.   

Godkänna marköverlåtelseavtalet med Söderstjerna Fastigheter AB. 

Ge kommunstyrelsens ordförande eller dennes ersättare i uppdrag att 
underteckna markanvisningsavtalet för kommunens räkning.   
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Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-01-27, § 14 
 
 

Yrkande 

Kalle Holm (SD) och Claes Osslén (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
arbetsutskott förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att:  

Godkänna markgenomförandeavtalet med Söderstjerna Fastigheter AB.   

Godkänna marköverlåtelseavtalet med Söderstjerna Fastigheter AB. 

Ge kommunstyrelsens ordförande eller dennes ersättare i uppdrag att 
underteckna markanvisningsavtalet för kommunens räkning.   

 
 

 

Beslutet skickas till: 
Mark- och exploateringsingenjör 
Ekonomiavdelningen 
Diariet 
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§ 14 Dnr 2021-00042  

Intern kontroll - Plan 2021, kommunövergripande och 
kommunstyrelsens förvaltning 

Sammanfattning 

Bjuvs kommun är enligt lag skyldig att genomföra intern kontroll varje år. 
Syftet med att genomföra intern kontroll är att säkerställa att kommunen 
bedriver effektiva verksamheter och undviker allvarliga fel.  

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret att se till att det finns en 
god intern kontroll. Kommunstyrelsen har därutöver också ansvaret för den 
interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. I internkontrollplanen för 
2021 beskrivs årets plan för intern kontroll med risker och kontrollmoment. 
Planen innehåller två kommungemensamma kontrollmoment och två 
nämndspecifika kontrollmoment som berör kommunstyrelsens verksamhet.  

   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, kanslichef Julia Pietrek, 2021-01-14 
Intern kontroll – Plan 2021 Kommunstyrelsen  
 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta anta 
Intern kontroll - Plan 2021 för kommunstyrelsen. 
   
 
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-01-27, § 15 
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Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar anta Intern kontroll - Plan 2021 för 
kommunstyrelsen. 
   
 
 

 

Beslutet skickas till: 
Samtliga nämnder 
Kanslichef 
Diariet 
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§ 15 Dnr 2020-00504  

Motion från Anders Månsson (S) angående 
namnbrickor till förtroendevalda vid besök i 
förvaltningarnas lokaler 

Sammanfattning 

Anders Månsson (S) har i en motion 2020-11-04 föreslagit att förtroende-
valda politiker ska bära namnbricka när de vistas i kommunens lokaler. På 
brickan ska det framgå personens namn, partibeteckning samt nämnd. 
Avsikten är bl a att medarbetare i kommunens organisation ska veta vem de 
möter och därmed öka känslan av trygghet.  

Kommunstyrelsens förvaltning har genomfört en mindre men, adekvat  
utredning som konstaterar att verksamheterna på Almliden, tekniska  
förvaltningen och de i kommunhuset bedömer behovet olika.  

Namnskyltar kan bidra till att skapa en känsla av sammanhållen identitet 
och ge ett professionellt intryck i en organisation. I sammanhanget behöver 
det framhållas att det är viktigt att alla i kommunen har samma utförande 
och design av namnskyltarna.  

 

Kostnaden är sannolikt 30-50 kronor per namnbricka, som belastar 
respektive nämnd.         

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Maya Saksi, 2021-01-14 
Motion, Anders Månsson (S), 2020-11-04  

 

Ärendet 

Anders Månsson (S) har i en motion 2020-11-04 föreslagit att förtroende-
valda politiker ska bära namnbricka när de vistas i kommunens lokaler. På 
brickan ska personens namn, partibeteckning samt nämnd tydligt framgå. 
Avsikten är att medarbetare i kommunens organisation ska veta vem de 
möter och därmed öka känslan av trygghet.  
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Kommunstyrelsens förvaltning har genomfört en mindre men, adekvat  
utredning som konstaterar att verksamheterna på Almliden, såväl 
socialtjänsten, arbetsmarknadsenheten som vård- och 
omsorgsverksamheten välkomnar förslaget. Tekniska förvaltningen 
uttrycker inget behov av att politiker bär namnbrickor. Förvaltningarna i 
kommunhuset uttrycker inget behov men ser heller inga problem eller 
nackdelar med att förtroendevalda politiker som vistas i kommunhuset bär 
namnbricka.  

 

Det har i samtal med de fackliga organisationerna aldrig framförts behov i 
den riktning som motionen föreslår.  

  

Namnskyltar kan bidra till att skapa en känsla av sammanhållen identitet 
och ge ett professionellt intryck i en organisation. De kan bäras vid externa 
möten och då man representerar kommunen, i allt från reception till 
konferenser, medborgarmöten etc.  

Namnskyltar kan beställas när behovet finns och kostnaden, som belastar 
respektive nämnd, är sannolikt 30-50 kronor per namnbricka.   

 

Avslutningsvis behöver det framhållas att det är viktigt att alla i kommunen 
har samma utförande och design av namnskyltarna. 

 

    
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen samt att ge 
kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att ta fram lämplig namnbricka och 
kortfattad rutin för användande. 

 
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-01-27, § 16 
 
 

Yrkande 

Bo Hallqvist (S), Urban Berglund (KD), Jörgen Johnsson (M), Nils Nilsson 
(C) och Kalle Holm (SD) yrkar bifall till motionen. 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen 
samt att ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att ta fram lämplig 
namnbricka och kortfattad rutin för användande. 

 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 
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§ 16 Dnr 2020-00494  

Måltidspolicy för Bjuvs kommun  

Sammanfattning 

Under våren och sommaren 2020 har en konsult anlitats för att genomlysa 
kommunens kostverksamhet. En styrgrupp bestående av såväl 
förtroendevalda som tjänstepersoner har deltagit i arbetet och fått 
återkoppling under utredningens gång. Förutom genomlysning av 
kostverksamhetens organisation, samverkan med köpande verksamheter 
och möjligheter till förbättringar, har konsulten tagit fram förslag på en 
uppdaterad måltidspolicy för Bjuvs kommun. Kommunstyrelsen beslutade 
den 11 november 2020, § 145, att skicka förslaget till måltidspolicy på 
remiss till barn- och utbildningsnämnden, tekniska nämnden och vård- och 
omsorgsnämnden. 
 
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Julia Pietrek, 2021-01-25 
Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Samuel Sköld, 2020-10-28 

Måltidspolicy Bjuvs kommun 2020 
Nuvarande kostpolicy (2012) 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16, § 128 (med bilaga) 
Tekniska nämnden 2020-12-17, § 110 (med bilagor) 
Vård- och omsorgsnämnden 2020-12-17, § 135 (med bilaga) 
Kommunstyrelsen, 2020-11-11, § 145 
  

Ärendet 

Under våren och sommaren 2020 har en konsult anlitats för att genomlysa 
kommunens kostverksamhet. En styrgrupp bestående av såväl 
förtroendevalda som tjänstepersoner har deltagit i arbetet och fått 
återkoppling under utredningens gång. Förutom genomlysning av 
kostverksamhetens organisation, samverkan med köpande verksamheter 
och möjligheter till förbättringar, har konsulten tagit fram förslag på en 
uppdaterad måltidspolicy för Bjuvs kommun.  
 
Policyn beskriver kommunens ambitionsnivå och ska fungera som ett 
styrande dokument och stöd i det dagliga arbetet för att kvalitetssäkra och 
följa upp måltidsverksamheten. Policyn ska även utgöra underlag till dialog 
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samt stöd i kostfrågor för samtliga förtroendevalda, medarbetare och 
verksamheter i Bjuvs kommun.  
 
Policyn omfattar mat och måltider inom all kommunal verksamhet och 
samtliga medarbetare som är involverade i mat och måltider, samt utförare 
vid konkurrensutsättning och entreprenaddrift.  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 11 november 2020, § 145, att skicka 
förslaget till måltidspolicy på remiss till barn- och utbildningsnämnden, 
tekniska nämnden och vård- och omsorgsnämnden. Remissvaren har 
inkommit till kommunstyrelsen. Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid 
sammanträde den 16 december 2020, § 128, att skicka tillbaka ärendet till 
kommunstyrelsen utan någon erinran. Tekniska nämnden beslutade vid 
sammanträde den 17 december, § 110, att skicka tillbaka ärendet till 
kommunstyrelsen utan någon erinran. Vård- och omsorgsnämnden 
beslutade vid sammanträde den 17 december, § 135, att godkänna 
Måltidspolicy för Bjuvs kommun med tilläggsyrkandena att inköpsandel av 
lokalproducerade livsmedel uppgår till två tredjedelar (67%) år 2024 och att 
avseende andel växtbaserad kost förtydliga hur stor andelen är idag, hur 
stor andel det ska vara, samt tydlighet i skillnaden mellan Vård- och 
Omsorgsverksamhet och Barn- och Utbildningsverksamhet. 
 
Av remissvaren framgår att alla tre nämnder i huvudsak ställer sig bakom 
innehållet i måltidspolicyn. Vård- och omsorgsnämnden anser dock att 
inköpsandelen av lokalproducerade livsmedel ska uppgå till 67 %. Vidare 
efterfrågar Vård- och omsorgsnämnden hur stor andel av kosten som idag 
är växtbaserad, hur stor andel den ska vara samt att skillnaden mellan vård- 
och omsorgsverksamhet och barn- och utbildningsverksamhet ska vara 
tydlig.  
 
När det gäller inköpsandelen av lokalproducerade livsmedel anges i 
förslaget till måltidspolicy att den ska uppgå till 50 % år 2024. Även om det 
är eftersträvansvärt att en ännu högre andel av livsmedlen ska vara 
lokalproducerade bedöms 50 % vara ett rimligt mål att uppnå 2024. Om det 
skulle visa sig att målet uppnås tidigare kan målet om lokalproducerade 
livsmedel i policyn revideras och höjas. 
 
När det gäller hur stor andel av maten som är växtbaserad har 
kommunstyrelsens förvaltning inhämtat upplysningar från kostenheten. 
Svaret från kostenheten är att en gång per vecka serveras enbart vegetarisk 
mat i skollunchen (ej förskolan). Det är då laktovegetarisk mat. Finns 
önskemål om helt växtbaserad kost vid skollunch (vegansk) finns möjlighet 
till det. Sett till skollunchen är 20 % av veckan växtbaserad. För 
äldreomsorgen gäller att animaliskt protein serveras alla dagar i veckan, 
vegetariska rätter erbjuds när så önskas.   
 
I policyn beskrivs kommunens ambitionsnivå. När policyn är beslutad ska 
riktlinjer för måltidsverksamheten antas. Riktlinjerna innehåller en betydligt   
högre detaljeringsgrad än policyn. I riktlinjerna kommer det att anges hur de 
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olika måltidstyperna ska se ut och vad de ska innehålla beroende på om de 
serveras i barn- och utbildningsverksamhet respektive i vård- och 
omsorgsverksamhet.  
 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta 
måltidspolicy för Bjuvs kommun att gälla från 1 april 2021 och att upphäva 
nuvarande kostpolicy. 

 

Yrkande 

Nils Nilsson (C) yrkar att det i måltidspolicyn skrivs in: att inköpsandel av 
lokalproducerade livsmedel uppgår till 67% år 2024. 

Christer Landin (S) och Anders Månsson (S) yrkar bifall till Nils Nilssons (C) 
yrkande. 

Claes Osslén (SD) och Jörgen Johnsson (M) yrkar avslag på Nils Nilsson 
(C) yrkande. 

Anders Månsson (S) yrkar att avseende andel växtbaserad kost förtydliga 
hur stor andelen är idag, hur stor andelen ska vara, samt tydligheten i 
skillnad mellan Vård- och Omsorgsverksamheten och Barn- och 
Utbildningsverksamheten. 

Nils Nilsson (C) och Christer Landin (S) yrkar bifall till Anders Månssons (S) 
yrkande. 

Claes Osslén (SD) yrkar avslag till Anders Månssons (S) yrkande och bifall 
till kommunstyrelsens förvaltnings förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Nils Nilssons (C) yrkande och 
avslagsyrkanden, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
avslå yrkandet. 

Ordförande ställer proposition på Anders Månssons (D) yrkande och 
avslagsyrkandet, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
avslå yrkandet. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta måltidspolicy för Bjuvs kommun att 
gälla från 1 april 2021 och att upphäva nuvarande kostpolicy. 
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Reservation 

Anders Månsson (S), Christer Landin (S) och Nils Nilsson (C) reserverar sig 
till förmån för eget yrkande. 

   
 

Beslutsunderlag kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-02-03, § 24 
 
 

Yrkande 

Nils Nilsson (C) yrkar att det i ”Policy för måltider och livsmedel” skrivs in att: 
att inköpsandel av lokalproducerade livsmedel uppgår till 67% år 2024. 

Kalle Holm (SD) och Claes Osslén (SD) yrkar avslag på Nils Nilsson (C) 
yrkande och bifall Till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Urban Berglund (KD), Jörgen Johnsson (M), Ulrika Thulin (S) och Christer 
Landin (S) yrkar bifall till Nis Nilssons (C) yrkande. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Nils Nilssons (C) yrkande och 
avslagsyrkanden, och finner att kommunstyrelsen beslutar avslå yrkandet. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta måltidspolicy 
för Bjuvs kommun att gälla från 1 april 2021 och att upphäva nuvarande 
kostpolicy. 
 
 

Reservation 

./. Nils Nilsson (C) reserverar sig skriftligen till förmån för eget yrkande. 

Christer Landin (S), Ulrika Thulin (S), Bo Hallqvist (S), Kenneth Bolinder (S) 
och Urban Berglund (KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17 (21) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-10 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 17 Dnr 2021-00056  

Avsägelse från Lisbeth Madsen (M) från uppdragen 
som ledamot i kommunstyrelsens utskott för arbete 
och tillväxt och ersättare i kommunstyrelsens 
arbetsutskott samt val av ny ledamot och ersättare 

Sammanfattning 

Lisbeth Madsen (M) har 2021-01-27 inkommit med avsägelse från 
uppdraget som ledamot i kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt 
och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Som ny ledamot i kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt föreslås 
Matthias Åkesson (M). 

Som ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås Matthias 
Åkesson (M). 

      
     
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att befria Lisbeth Madsen (M) från det aktuella 
uppdragen,  

samt att välja Matthias Åkesson (M) som ledamot i kommunstyrelsens 
utskott för arbete och tillväxt, 

och som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott. 

    

 
Beslutet skickas till: 
Lisbeth Madsen (M) 
Matthias Åkesson (M) 
Anna Larsson, HR-avdelningen 
Kommunsekreterare 
Diariet 

      
 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18 (21) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-10 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 18 Dnr 2021-00012  

Information om covid-19 

Sammanfattning 

Kommundirektör Christer Pålsson informerade om pandemiläget i Bjuvs 
kommun. 
 
När det gäller aktuell lägesbild för Skåne finns information här: 
https://www.skane.se/digitala-rapporter/lagesbild-covid-19-i-skane/inledning/ 
     
 

      
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tack för informationen.      
 

 

Beslutet skickas till: 
Kommundirektör 
Diariet 

 

https://www.skane.se/digitala-rapporter/lagesbild-covid-19-i-skane/inledning/


 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19 (21) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-10 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 19 Dnr 2021-00071  

Information: ny förbundsdirektör på Räddningstjänsten 
Skåne Nordväst 

Sammanfattning 

Tidigare förbundsdirektör Christer Ängehov slutade i december 2020.  
 
Ny förbundsdirektör för Räddningstjänsten Skåne Nordväst är Emma 
Nordwall, hon tillträdde 2021-02-01.      
 

      
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tacka för informationen. 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Diariet      
 

 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20 (21) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-10 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 20 Dnr 2021-00008  

Anmälningar  

1)   
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-27, 2021-02-03 

 
2) 
Protokoll från kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt 2021-01-27 
 
 
3)  KS 2021-00077 
Ordförandebeslut med bilaga tillfällig förändring öppettider kontaktcenter 
      
4)  KS 2021-00011 
Ordförandebeslut med bilagor angående möjligheten att erbjuda kyld mat till 
gymnasieelever som bor inom Bjuvs kommun 
 

5)  KS 2020-00562 
Ordförandebeslut yttrande samråd detaljplan för Brogårda 8:7 och del av 
8:36 
 

6)  KS 2021-00078 
Delegationsbeslut om ersättare som tf kommundirektör 
 

7)  KS 2021-00051 
Revisionen: Granskningsrapport detaljplaneprocessen 
 
8)  KS 2021-00073 
Verksamhetsberättelse för Upphandlingsenheten 2020 
 

9)  KS 2021-00066 
Vård- och omsorgsnämnden: § 10 Interna kontrollmål 2021 (med bilagor) 
 

10)  KS 2020-00312 
Vård- och omsorgsnämnden: § 6 Ekonomisk rapport november 2020 (med 
bilagor) 
 

11)  KS 2021-00062 
Söderåsens samordningsförbund: protokoll, 2021-01-26 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21 (21) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-10 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

 
12)  KS 2020-00239 
Örkelljunga kommunfullmäktige § 106: Begäran om höjning av 
medlemsbidraget - Söderåsens miljöförbund, 2020-12-14 
 

13)  KS 2020-00016 
Söderåsens miljöförbund: Minnesanteckningar medlemssamråd, 2020-11-
12 
 

      
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anmälningarna är anmälda. 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Diariet      
 

 

 

 


