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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2020-11-24 

1(3) 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

KS § 90/2020 Dnr 2020/149  
 
VA-taxa 2021 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om en 
taxehöjning på 5 % på brukningsavgifternas fasta och rörliga del för 2021 
att gälla från 1 januari 2021. Anläggningsavgifterna föreslås oförändrade. 
 
Vidare föreslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 
komplettera taxedokumentet med nya beteckningar för mätare och att de 
gamla beteckningarna finns kvar under en övergångsperiod. 

Reservation 
Tomas Söreling, Tommy Rälg, Ulf Nilsson, samtliga S, och Tommy 
Ejnarsson, V, reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 
Sammanfattning 
För att klara ökade kapitalkostnader och tillskapande av utökad 
investeringsfond för framtida stora investeringar, trots neddragning av 
driftkostnader, krävs en taxehöjning på 5 % på fast och rörlig del för 2021. 
 
Höjningen innebär en utökad årskostnad med 394 kr för en normalvilla. 
 
Ärendebeskrivning 
Den årliga översynen av VA-taxan har varit omfattande. Tyvärr har inte 
alla moment som planerats hunnit utredas. Därför har inga förändringar 
föreslagits bland annat på anläggningsavgifterna. ÖSK har heller inte 
hunnit se över möjligheten till att införa dagvattentaxa vilket kräver 
omfattande inventeringsarbete för att få fram konsekvenserna. Det har 
också funnits en ambition att se över textstrukturen i både taxedokumentet 
och de allmänna bestämmelserna för den kommunala vatten- och 
avloppsanläggningen (ABVA), men tyvärr har även detta fått prioriteras 
ned. 
 
Översynen har trots nedprioriteringarna varit omfattande då båda ÖSK:s 
ägarkommuner står inför omfattande investeringsbehov. I Hultsfred finns 
också ett stort investeringsbehov kopplat till ett par större 
exploateringsprojekt. Dessa innebär dock intäkter som underlättar för 
taxans utveckling.  
Den i särklass största investeringsposten över budget-/planperioden  
(2021–2026) är dock VA-saneringar av ledningsnätet. 
 
Det finns ett antal faktorer som är viktiga att beakta vid beslut om ny taxa. 
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Bland annat att taxan förutsätter aktivt nyttjande av möjligheterna till 
investeringsfond (avsättningar) samt att innevarande års budget (2020) 
avseende investeringar hanteras enligt prognos från delårsbokslutet.  
I år har långtidsprognosen för taxan gjorts endast för perioden 2020–2026 
(sju år) att jämföra med tidigare år då vi tittat 15 år framåt. Anledningen till 
detta är att vi anser att det ger en mer rättvis bedömning utifrån 
investeringsplanerna för samma period. För perioden efter 2026 är inte 
investeringsbehoven lika klara. 
Driftkostnaderna har också trimmats ned ordentligt för att skapa utrymme 
till utökade kapitalkostnader. Ramförändringen på driftkostnaderna som 
förslagits uppgår till - 2 047 tkr netto.  
  
Förändring taxedokument 
Enda förändringen, utöver taxenivån, i taxe-dokumentet är att under en 
övergångsperiod ha både gammal och ny beteckning med i 
mätarstorlekarna enligt nedanstående förslag. Bakgrunden är att de gamla 
mätarstorlekarna håller på att fasas ut och nya beteckningar införs. 
 
Gammal            Ny  
Beteckning      Beteckning 
QN 2,5                Q3 4 
QN 6                   Q3 10                  
QN 10                 Q3 16                           
QN 40                 Q3 63                  
QN 60                 Q3 100 
QN 80                 Q3 160 
QN 100               Q3 250 
 
Taxeprognos 
Det finns investeringar där investeringsfond kan nyttjas till ett belopp av 
38 630 tkr. Det handlar bland annat om ett par överföringsledningar mellan 
samhällena. Inför 2020 finns 22 681 tkr avsatta i investeringsfonden för 
några av dessa investeringar. Det finns således ett behov av att fylla på 
fonden med nästan 16 mnkr. 
 
Förslaget till taxa bygger alltså på att ytterligare medel ska avsättas under 
2020-2026. För att hålla ned taxan föreslås också att föregående års resultat 
läggs till investeringsfonden.  
 
Konsekvens ”normalvilla” 
Tittar man på typhus A (normalvilla med 150 m3 årsförbrukning) så 
innebär  
5 % höjning av taxan 394 kr/år för 2021.  
 
Årskostnad före höjning = 8 484 kr. 
Årskostnad efter höjning = 8 878 kr. 
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Yrkande 
Tomas Söreling och Tommy Rälg, båda S, föreslår att taxan ska träda i 
kraft 1 juli 2021. 
 
Per-Inge Pettersson, C, Åke Nilsson, KD, och Åke Bergh, M, yrkar bifall 
till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om taxan ska träda i kraft 1 juli 2020 enligt 
förslag från Tomas Söreling och Tommy Rälg, båda S, eller om den ska 
träda ikraft 1 januari 2020 enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag varpå Tommy Ejnarsson, V, begär votering. 
 
Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag och nej-röst för bifall till 
förslaget från S-gruppen. 

Omröstningsresultat 
Med 7 ja-röster mot 4 nej-röster finner ordförande att kommunstyrelsen 
beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till VA-taxa 
Tjänsteskrivelse från projektchefen 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 204 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 91/2020 Dnr 2020/150  
 
Renhållningstaxa 2021 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta renhållningstaxa 
för 2021 att gälla från 1 januari 2021, samt prislista för hämtning av 
förpackningar och returpapper från flerfamiljshus och verksamheter, med 
oförändrade priser jämfört med 2020.  
 
Vidare föreslås kommunfullmäktige anta de föreslagna justeringarna av 
prislistan för mottagande av avfall från verksamheter på Kejsarkullens 
avfallsanläggning.  
 
Sammanfattning 
Förslag till renhållningstaxa för 2021 överlämnas till kommunfullmäktige. 
 
Ärendebeskrivning 
Inför 2021 föreslås inga förändringar av renhållningstaxan på grund av 
förseningar i den nya lagstiftningen gällande fastighetsnära insamling och 
tillståndspliktiga insamlingssystem som skulle börjat gälla 2021.  
 
Renhållningen inväntar således besked gällande kommande 
lagstiftningsförslag. Taxorna kommer sedan att justeras efter dom 
förutsättningar som blir gällande inför 2022. 
 
Vissa justeringar görs i taxan för 2021 gällande mottagande av avfall från 
verksamheter på Kejsarkullens avfallsanläggning. Behandlingspriset för 
träavfall har gått ner och taxan för mottagande av träavfall till flisning 
sänks med 200 kr/ton.  
 
En skatt på avfallsförbränning infördes under året och kommer att höjas 
stegvis under totalt tre år. Det kan även bli ökade avgifter för förbränning 
på grund av att förbränningsanläggningarna ska betala kostnader för 
utsläppsrätter. För att kompensera för ökade kostnader för behandling av 
brännbart avfall höjs taxan för brännbart avfall och för sammansatta möbler 
som också bränns, med  
115 kr/ton. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till renhållningstaxa 
Prislista för förpackningar och returpapper 2021 
Prislista för verksamhetsavfall till Kejsarkullen 2021 
Tjänsteskrivelse från projektchefen 

73



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2020-11-24 

2(2) 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 205/2020 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 92/2020 Dnr 2016/133 179  
 
Policy för systematiskt brandskyddsarbete 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna den 
reviderade policyn för systematiskt brandskyddsarbete, benämnt SBA. 
 
Vidare föreslås att nuvarande policy upphör att gälla. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har § 209/2016 gett fastighetsavdelningen på Östra 
Smålands kommunalteknikförbund (ÖSK) uppdrag att revidera SBA-
policyn. Fastighetsavdelningen, som numera tillhör AB Hultsfreds 
bostäder, har remitterat policyn till kommunens samtliga förvaltningar och 
sammanställt inkomna synpunkter. Genom det arbetet har en ny policy 
tagits fram. 
 
Ärendebeskrivning 
SBA-policy är ett samarbete mellan fastighetsägare och nyttjare som 
arbetar med minskning av brandrisker och hantering av redan uppkomna 
brandolyckor. Policyn är ett resultat av lagkrav i Lag (2003:778) om skydd 
mot olyckor. Räddningstjänsten som tillsynsmyndighet har 
tolkningsföreträde i frågor kring SBA-policy. 
Beslut om att SBA-policy ska gälla i fastigheter som ägs av Hultsfreds 
kommun togs enligt KS 36/2014 och KS 37/2014.  
Då revidering av SBA-policy har lett till effektivisering och förbättringar, 
finns det ett behov att häva den gamla policyn och besluta om att den nya 
policyn ska gälla.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen § 36/2014 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 209/2016, 70/2020, 206/2020 
Systematiskt brandskyddsarbete, Revidering av policy, daterad 2020-04-14 
SBA-policy, Brandskyddspolicy  
SBA-policy, Byggnadstekniskt brandskydd  
SBA-policy, Brandskyddsorganisation 
SBA-policy, Larmlista  
SBA-policy, Kontrollista  
SBA-policy, Riskvärdering  
SBA-policy, Utbildning och övning SBA-policy, Gränsdragningslista SBA-
policy, Skriftlig redogörelse 
Tjänsteskrivelse från fastighetsingenjör 2020-10-20 
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Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 93/2020 Dnr 2016/133 179  
 
Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna riktlinjer 
inom det systematiska brandskyddsarbetet, samt ge kommunstyrelsen 
befogenhet att besluta om eventuella framtida förändringar inom 
riktlinjerna på kommunstyrelsens nivå.  
 
Vidare föreslås att samtliga förvaltningar, styrelser, nämnder och förbund 
får i uppdrag att rapportera status på sitt systematiska brandskyddsarbete 
till både AB Hultsfreds bostäder och räddningstjänsten senast 2022-12-31.  
 
Sammanfattning 
Riktlinjer för det systematiska brandskyddsarbetet har tagits fram. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har tidigare gett fastighetsavdelningen på Östra 
Smålands kommunalteknikförbund, uppdrag att revidera SBA-policyn. 
Fastighetsavdelningen, som numera tillhör AB Hultsfreds bostäder, har 
reviderat den gamla policyn och tagit fram nya riktlinjer inom det 
systematiska brandskyddsarbetet. Arbetsutskottet behandlade policyn på 
sitt förra sammanträde. 
 
SBA är ett samarbete mellan fastighetsägare och nyttjare som arbetar med 
minskning av brandrisker och hantering av redan uppkomna brandolyckor. 
Policyn är ett resultat av lagkrav i Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. 
Tillhörande riktlinjer talar om hur målen i policyn ska uppfyllas och är ett 
hjälpmedel för verksamheternas hantering av det systematiska 
brandskyddsarbetet. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen § 36/2014 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 209/2016, 70/2020, 215/2020 
Riktlinjer för SBA 
Tjänsteskrivelse från fastighetsingenjör 2020-11-10 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 95/2020 Dnr 2020/161  
 
Kommunalt förvärv av fastigheten Misterhult 
1:3 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att förvärva fastigheten 
Misterhult 1:3 i Virserum. 
 
Sammanfattning 
Förslag att förvärva fastigheten Misterhult 1:3 i Virserum. 
 
Ärendebeskrivning 
Hultsfreds kommun har lagt ett bud på 3 800 000 kronor på 
skogsfastigheten Misterhult 1:3 utanför Virserum. Inom fastigheten finns 
skidanläggningen Dackestupet. Budet har godkänts av säljaren. 
Köpehandlingar ska nu upprättas. 

Yrkande 
Tomas Söreling, S, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse VD:n ABHB 2020-11-09 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 222/2020 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
 
 

113



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2020-11-24 

1(3) 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

KS § 96/2020 Dnr 2020/162  
 
Omdaning Stålhagen 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna AB 
Hultsfreds Bostäders (ABHB) förslag att riva fem huskroppar, Granitvägen 
26, 28, 30, 32, 34 samt gamla panncentralen. Kommunen finansierar detta 
med upp till 13,9 mnkr. Medel till detta tas av det sedan tidigare tillskjutna 
aktieägartillskottet till ABHB.  
 
Vidare föreslås att kommunstyrelsen på uppdrag av kommunfullmäktige 
slutligen ska ta ställning till eventuell rivning av förskolan på Granitvägen 
15 och de lägenheter i Virserum som Migrationsverket lämnar.  
 
Kommunfullmäktige föreslås också att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i 
samråd med ABHB föra dialogen om eventuell kommunal medfinansiering 
i frågan vad gäller Granitvägen 15 och lägenheterna i Virserum som 
Migrationsverket lämnar. I uppdraget ska även ingå att ta fram förslag på 
andra insatser som kommunen och ABHB kan göra tillsammans för att 
utveckla området Stålhagen. 
 
Åke Nilsson, KD, deltar inte i ärendets handläggning och beslut. 
 
Sammanfattning 
Besluta om finansiering till ABHB för rivningskostnader samt ta principiell 
ställning till ABHB:s önskade rivning av fastigheter. 
 
Ett förslag att riva fem huskroppar i området Stålhagen har tagits fram samt 
en kostnad för det. Kommunen föreslås delta i finansiering av rivningen 
med 13,9mnkr. Utöver det överväger ABHB rivning eller omstrukturering 
av ytterligare fastigheter i Stålhagen samt Virserum. Kommunen föreslås 
även delta i finansiering av dessa. 
 
Besluten om rivningar bedöms vara av principiell karaktär och därför ska 
kommunfullmäktige även ta ställning i sakfrågan. 
 
Ärendebeskrivning 

Migrationsverket upphör med sin verksamhet i Hultsfreds kommun 
2021 
Antalet människor som söker skydd i Sverige har minskat under en längre 
tid. I takt med att antalet asylsökande minskar så minskar även antalet som 
behöver få sin bostad ordnad av Migrationsverket. Migrationsverket har 
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nyligen beslutat att avveckla all verksamhet i Kalmar län. 
 
I januari 2020 så beslutade Migrationsverket, i samråd med AB Hultsfreds 
Bostäder och Hultsfreds kommun, att säga upp samtliga lägenheter i 
kommunen. Avvecklingen ska vara helt genomförd i januari 2021. 
 
Migrationsverket har sedan slutet av 80-talet hyrt ett varierande antal 
lägenheter i kommunen.  När beslutet togs att avveckla så hyrde 
Migrationsverket ca:105 lägenheter i Hultsfred. Flera av dem stod redan 
tomma i början av 2020. Ytterligare 45 lägenheter hyrdes i Virserum och 
där påbörjades avvecklingen under hösten 2020. Migrationsverket har nu 
helt lämnat Stålhagen och fåtalet lägenheter återstår i Virserum att 
avveckla. 

ABHB och kommunen gör gemensam sak i omstruktureringen – 
kommunen deltar i finansieringen och fullmäktige ska ta ställning 
eftersom det är av principiell karaktär 
Beslut om att riva i denna omfattning bedöms vara av principiell karaktär 
och därför ska kommunfullmäktige ta ställning i frågan. 
 
I samband med att Migrationsverket lämnar har kommunen och ABHB 
arbetat med omformningen av Stålhagen och lägenheterna i Virserum. 
ABHB har utrett olika alternativ för de tomma huskropparna.  
Lägenheterna bedöms vara i dåligt skick för renovering. Nyproduktion 
bedöms vara ekonomiskt effektivare för att nå dagens boendestandard.  
 
Därför har ABHB tagit fram ett förslag där fem huskroppar, Granitvägen 
26, 28, 30, 32, 34, rivs. Även gamla panncentralen föreslås rivas. 
 
Vad gäller lägenheterna i Virserum har ännu inga kostnader beräknats. 
ABHB fortsätter att utreda olika alternativ för dessa lägenheter. Varav ett 
kan vara rivning. 
 
I samband med att överenskommelsen tecknades med Migrationsverket om 
att lämna alla lägenheter för asylboende så har kommunen och ABHB haft 
utgångspunkten att kommunen ska delta i finansieringen av 
omstruktureringen på ett sätt som gör att övrig verksamhet i ABHB inte 
drabbas. 
 
Flera förändringar i Stålhagen planeras – kommunen planerar 
eventuellt att lämna vissa av lokalerna där förskola bedrivs 
I samband med att kommunens nya förskola blir klar så har kommunen 
gjort bedömningen att lokalerna man har på Granitvägen 15 inte längre 
kommer att behövas. Enligt hyresavtalet mellan kommunen och ABHB så 
ska kommunen stå för kostnaderna för en återställning av lokalerna till 
bostäder. Kommunen och ABHB bedömer att det troligen inte är 
kostnadseffektivt att återställa dessa lokaler till bostäder. Ett alternativ att 
överväga bör därför vara rivning. 
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Kostnader och finansiering 
ABHB har av Migrationsverket erhållit 5,2mnkr för avvecklingen i 
Stålhagen och Virserum.  ABHB har gjort en kostnadskalkyl för rivning av 
Migrationsverkets lägenheter i Stålhagen. Nettokostnaden efter 
Migrationsverkets ersättning bedöms till 13,9mnkr. Således är det den 
kostnad som kommunen föreslås finansiera. 
För rivning av Granitvägen 15(förskolan) och de åtgärder som kan bli 
aktuella i Virserum finns i nuläget inga beräkningar klara.  ABHB avser att 
återkomma i den frågan senare. 
 
Nettokostnaden på 13,9mnkr för rivning i Stålhagen samt för ytterligare 
åtgärder kommer att belasta ABHB:s resultat respektive år de uppstår.  
 
Kommunen har idag ett kapital i ABHB (eget kapital) på totalt 99,5mnkr. 
Sedan tidigare finns i det egna kapitalet ett aktieägartillskott på 18mnkr 
som inte blivit utnyttjat utan som förstärkt bolagets egna kapital. Med 
anledning av detta bedömer kommunen att det i nuläget inte finns behov av 
att kommunen lämnar ytterligare aktieägartillskott för att täcka de förluster 
som uppstår i samband med rivningen. Finansiering kan tas av kommunens 
redan tillskjutna kapital. 
 
I kommande rivningsetapper kan dock behovet uppstå av ytterligare 
aktieägartillskott varför KSAU föreslås att i dialog med styrelsen för 
ABHB bestämma storlek på eventuellt aktieägartillskott till bolaget och 
sedan återkomma till kommunfullmäktige med förslag. 

Yrkande 
Tommy Ejnarsson, V, föreslår att kommunstyrelsen får uppdraget istället 
för arbetsutskottet att slutligen ta ställning till förskolan på Granitvägen 15 
och de lägenheter i Virserum som Migrationsverket lämnar. 
 
Tomas Söreling, S, Per-Inge Pettersson, C, Tommy Ejnarsson, V, och Åke 
Bergh, M, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-11-17 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 224/2020 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 99/2020 Dnr 2020/151  
 
Utbetalning av partistöd för 2021 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att partistöd 
2021 utbetalas till de politiska partierna i kommunfullmäktige enligt 
förteckning nedan. 
 

 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska enligt kommunens regler årligen ta beslut om 
utbetalning av partistöd till de politiska partierna. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har i § 109/2014 antagit ”Regler för lokalt partistöd i 
Hultsfreds kommun”. Enligt 5 § i reglerna ska partistöd utbetalas årligen i 
förskott senast under februari månad efter beslut av fullmäktige. 
Enligt 4 § ska partierna årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap 9 § första stycket 
kommunallagen. Till redovisningen ska ett granskningsintyg befogas. 
Redovisningen ska ske senast 6 månader efter räkenskapsåret. 
Redovisningen av 2020 års partistöd ska vara inlämnat till kommunkansliet 
senast 2021-06-30. 
 
Samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige har lämnat in 
redovisningen i tid för 2019. Partistöd utbetalas under 2021 med dels ett 
grundstöd om 14 838 kronor per parti samt dels ett mandatbundet stöd om 
7 510 kronor per mandat. Baserat på utvecklingen för konsumentprisindex 
(KPI) har en justering av beloppen skett jämfört med 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från ekonomikontoret 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 219/2020 

Parti Antal mandat Grundstöd Mandatstöd Totalt
Centerpartiet 15 14 838 112 650 127 488
Socialdemokraterna 12 14 838 90 120 104 958
Sverigedemokraterna 6 14 838 45 060 59 898
Moderaterna 4 14 838 30 040 44 878
Kristdemokraterna 4 14 838 30 040 44 878
Vänsterpartiet 4 14 838 30 040 44 878
Summa 45 426 978
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KS § 100/2020 Dnr 2020/54  
 
Redovisning av motioner under beredning 2020 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna redovisningen av 
motioner under beredning per 2020-11-16. 
 
Sammanfattning 
Kommunkansliet har i uppdrag att två gånger per år redovisa till 
kommunfullmäktige vad gäller motioner under beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunkansliet har tagit fram en sammanställning av motioner som är under 
beredning per 2020-11-16. Det är 8 motioner. Den äldsta är från 2017-11-09.  
 

Rastplats för hundar ks 2017/173 S AB Hultsfreds Bostäder 
Cykelled mellan 
Järnforsen och 
Målilla ks 2019/110 KD 

Kultur- och fritidsförvaltningen,  
turism- och informationschefen 

Cykelplan ks 2019/168 KD 
Kultur- och fritidsförvaltningen,  
turism- och informationschefen 

Utemiljön vid 
Albäcksskolan ks 2019/178 V 

Barn- och utbildningschefen, 
 samhällsbyggnadsgruppen 

Sportfiske i 
Hulingen ks 2020/72 C Kultur- och fritidsförvaltningen 
Vänortssamarbete 
med en kommun i 
Israel ks 2020/114 S Turism- och informationschefen 
Social hänsyn vid 
offentlig 
upphandling ks 2020/118 S Ekonomichefen 
Stärka den 
medicinska 
kompetensen i 
äldreomsorgen ks 2020/145 KD Socialnämnden 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunkansliet 2020-11-16 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 220/2020 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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