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medicinska kompetensen i äldreomsorgen 

2020/145 

§ 169 Valdistriktsindelningen vid valen 2022 2021/108 

§ 170 Remiss om förslag till principer för att utse
regionalstödskarta för perioden 2022-2027 

2021/128 

§ 171 Anmälningsärenden 2021/3 

§ 172 Motion från Åke Nilsson, KD, om
information om hedersvåld/hedersförtryck 

2021/135 

§ 173 Motion från Göran Gustafsson, SD, om
avgift för språktolkning 

2021/134 

2



Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-06-22 

1(2) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 161/2021 Dnr 2021/132 

Begäran om startbesked för takomläggning på 
Hagadal 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att ge startbesked för entreprenaden som avser att 
lägga ny takbeläggning på Hagadal enligt ärendebeskrivningen. Detta 
innebär att befintliga budgeten på 2 300 000 kr används för ändamålet, 
samt att ytterligare 1 000 000 kr från befintlig budget för övrigt underhåll 
får användas. 

Sammanfattning 
Med anledning av att beslutad budget på 2 300 000 kr inte täcker 
kostnaderna för inkomna anbud, begär vi beslut på att få nyttja ytterligare 
1 000 000 kr från budgeten 90025. 

Ärendebeskrivning 
Tidigare utredning som utfördes enligt beslut KSAU §229/2019, har 
påvisat behovet av att lägga ny takbeläggning (papp) på hela anläggningen. 
I samband med denna läggning ska även viss isolering av taket utföras, 
framför allt för att uppnå bättre vattenavrinning mot takavlopp.  
Även avloppsbrunnarna på taket byts ut, samt att även befintliga takfönster 
byts ut. 

I tidigare redovisad utredning (2020) har kostnaden för ovanstående 
beräknats till 2 300 000 kr. Dessa medel togs ur budgeten 90025 inför 
2021, för att låta utföra detta arbete.  
När nu anbud inkommit på denna entreprenad, visar det sig att kostnaden 
blir högre. Lägsta anbud är precis under 3 000 000 kr. 
För att även kunna hantera vissa ÄTA kostnader, beräknas att ytterligare 
1 000 000 kr från 90025 budgeten krävs för att genomföra entreprenaden. 
Medel för detta finns i 90025 budgeten, då alla planerade projekt i denna 
budget, inte kommer att utföras under 2021. 

Anledningen till skillnaden mellan budget och inkomna anbud, beror 
troligtvis på den extremt stor prisökningen på byggmaterial som skett under 
det senaste året, även det faktum att alla entreprenörer har väldigt mycket 
att göra, påverkar säkert anbudssummorna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse fastighetsingenjör 2021-06-14 
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Skickas till 
AB Hultsfreds Bostäder 
Ekonomikontoret 
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KSAU § 162/2021 Dnr 2021/138 

Rapport ny bassäng Hagadal 
Beslut 
Arbetsutskottet har mottagit informationen. 

Ärendebeskrivning 
Fastighetsingenjör Nicklas Holmqvist och kultur- och fritidschef Tommy 
Svensson Pöder lämnar en aktuell lägesrapport om kommande arbete med 
ombyggnad av bassängen i Hagadal. 

Skickas till 
Fastighetsingenjören 
Kultur- och fritidschefen 
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KSAU § 163/2021 Dnr 2021/113 

Redovisning av åtgärder 
Beslut 
Arbetsutskottet har mottagit informationen och beslutar att en 
avrapportering ska ske igen till hösten 2021. 

Ärendebeskrivning 
Arbetsutskottet beslutade § 140/2021 under behandlingen av 
delårsrapporten att barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och 
räddningstjänsten fick i uppdrag att återkomma med synpunkter och 
åtgärder till arbetsutskottet 22 juni 2021.  

På dagens sammanträde deltar ekonomichef Henric Svensson, barn- och 
utbildningschef Martin Snickars, barn- och utbildningsnämndens 
ordförande Pär Edgren, controller Anncharlott Franzon, socialchef Ann-
Gret Sillén, ekonomiassistent Maria Springfeldt, räddningschef Michael 
Hesselgård och controller Ylva Gustafsson. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 140/2021 

Skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Räddningstjänsten 
Ekonomikontoret 
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KSAU § 164/2021 Dnr 2021/133 

Lokaler för AB Hultsfreds Bostäder 
Beslut 
Arbetsutskottet tackar för informationen och överlåter åt AB Hultsfreds 
Bostäder att fatta beslut i frågan. 

Ärendebeskrivning 
Arbetsutskottet beslutade § 129/2020 att ge kommunchef Lars-Erik 
Rönnlund och VD Helena Grybäck Svensson i uppdrag att se över lokaler 
för AB Hultsfreds Bostäder och återkomma till arbetsutskottet med förslag. 

VD:n för AB Hultsfreds Bostäder (ABHB) och kommunchefen redogör för 
aktuella planer vad gäller lokaler för administrationen på ABHB. Styrelsen 
för ABHB ska själva fatta beslut om lokalfrågan varför dagens rapport 
lämnas som information till arbetsutskottet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 129/2020, 152/2021 

Skickas till 
AB Hultsfreds Bostäder 
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KSAU § 165/2021 Dnr 2021/131 

Tomter i gåva till kommunen 
Beslut 
Arbetsutskottet godkänner att gåvobrev upprättas med Tant Heddas 
Stiftelse om att överta 5 obebyggda villatomter i Järnforsen. 

Sammanfattning 
Tant Heddas Stiftelse vill ge fem obebyggda villatomter till kommunen 
utan anspråk på någon ersättning. 

Ärendebeskrivning 
Tant Heddas Stiftelse har till ABHB framfört förslag att som gåva överlåta 
5 obebyggda villatomter i Järnforsen till Hultsfreds kommun enligt bilagt 
brev. De aktuella tomterna är: XX. Enligt informationen i brevet skulle 
detta inte medföra några ekonomiska anspråk från Stiftelsens sida.  
Kontroll av att inga markföroreningar finns eller finns risk för har gjorts 
med Miljö- och byggnadsförvaltningen. Svaret från Miljö- och 
byggnadsförvaltningen är att det inte har några noteringar som tyder på 
markföroreningar. Enligt flygbilder från 1960 och 1975 verkar marken inte 
ha varit exploaterad. Angränsande mark är främst bostadsfastigheter. Deras 
bedömning är att det troligtvis inte finns några tidigare verksamheter som 
orsakat markföroreningar på de angivna fastigheterna. Inga 
penninginteckningar finns på tomterna och de är planlagda för bostäder. 
Gåvobrev med Stiftelsen kommer att upprättas när beslut är taget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse VD AB Hultsfreds Bostäder 2021-06-03 

Skickas till 
AB Hultsfreds Bostäder 
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KSAU § 166/2021 Dnr 2021/130 

Arrende för Virserums marknad 2021 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att inget arrende ska utgå för den inställda 
marknaden i Virserum år 2021. 

Sammanfattning 
Virserums marknad är inställd för år 2021 med anledning av pandemin. För 
marknaden finns ett arrendeavtal med en årlig avgift på 25 000 kr. 
Befintligt avtal reglerar inte en situation där marknaden ställs in. 

Ärendebeskrivning 
På grund av coronapandemin är Virserums marknad inställd år 2021. För 
marknaden finns ett arrendeavtal med en avgift på 25 000 kr per år. 
Befintligt avtal reglerar inte en situation där marknaden ställs in. 

Arbetsutskottet beslutade § 272/2020 att ingen avgift skulle tas ut för 
arrende för marknaden 2020, då även den blev inställd. 

Nytt avtal är under uppförande, men ännu inte klart. Där kommer det 
regleras hur arrendeavgiften ska hanteras vid inställd marknad. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse controller 2021-06-14 

Skickas till 
AB Hultsfreds Bostäder 
Ekonomikontoret 
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KSAU § 167/2021 Dnr 2021/127 

Motion från Alexander Steinvall, Antje Rohde 
och Martina Bäcketoft, samtliga C, angående 
moratorium i vindkraftsetableringsfrågan 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att motionen får behandlas i samband med 
samrådsprocessen för vindbruksplanen och kommer besvaras i enlighet 
med den tidplanen. 

Sammanfattning 
En motion om moratorium i vindkraftsetableringsfrågan har lämnats in. 

Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamöterna Alexander Steinvall, Antje Rohde och Martina 
Bäcketoft, samtliga C, har 2021-06-09 lämnat in en motion om moratorium 
i vindkraftsetableringsfrågan. 

Beslutsunderlag 
Motion från Alexander Steinvall, Antje Rohde och Martina Bäcketoft, 
samtliga C, 2021-06-09 
Kommunfullmäktige § 74/2021 

Skickas till 
Kommunkansliet 
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KSAU § 168/2021 Dnr 2020/145 

Svar på motion från Åke Nilsson, Lennart 
Davidsson, Monica Bergh och Anders 
Andersson, samtliga KD, om att stärka den 
medicinska kompetensen i äldreomsorgen 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att ärendet får återkomma under augusti. 

Sammanfattning 
En motion om att stärka den medicinska kompetensen i äldreomsorgen har 
lämnats in. 

Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamöterna Åke Nilsson, Lennart Davidsson, Monica Bergh 
och Anders Andersson, samtliga KD, har 2020-10-15 lämnat in en motion 
om att stärka den medicinska kompetensen i äldreomsorgen. I motionen 
framgår bland annat att bristerna i fråga om medicinsk kompetens i 
äldreomsorgen har fått stor uppmärksamhet i samband med 
coronapandemin men problemet går längre tillbaka än så. Med anledning 
av detta föreslås bland annat att behovet av förstärkt kompetens i 
äldreomsorgen analyseras. 

Arbetsutskottet beslutade § att remittera motionen till socialnämnden för 
beredning. 

Socialnämnden har återkommit med följande yttrande: 
” Sjuksköterskor 
Förvaltningens grundbemanning gällande sjuksköterskor är ca 21 
årsarbetare. Det finns idag en svårighet att rekrytera upp till den nivån, då 
det är en brist på sjuksköterskor. Förvaltningen har i 
sjuksköterskeorganisationen kompletterat med ett antal undersköterskor 
som arbetar i nära samarbete med sjuksköterskor. Situationen med 
rekrytering varierar över tid. För närvarande är inte alla tjänster tillsatta och 
det pågår rekrytering. Under tidigare perioder har anställningar kunnat ske 
och då har det även varit en viss överanställning för att möjligheterna 
funnits till detta. Det är även ett antal sjuksköterskor som för närvarande är 
föräldralediga. 

Förvaltningens strävan är att uppnå en bemanning i nivå med den 
grundbemanning som finns i budget. Förvaltningen diskuterar även 
möjligheterna till specialistutbildningar för denna yrkesgrupp. Detta då det 
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dels finns ett behov av att öka antalet sjuksköterskor med 
specialistutbildning, dels att möjligheten finns för de som vill vidareutbilda 
sig.  

Undersköterskor 
Då det gäller undersköterskor har idag 79 procent av de tillsvidareanställda 
inom vård och omsorg en undersköterskeutbildning. Socialnämndens 
uttalade ambition är att anställa undersköterskor även om den ambitionen 
inte alltid nås. Utbildningen håller en hög nivå och är certifierad genom 
vård och omsorgscollege. Inom ramen för vård och omsorgscollege har 
även ett stort antal handledare utbildats inom kommunens vård och omsorg. 
Detta för att ge de studerande en bra praktik och bra förutsättningar för sina 
studier. 

För närvarande pågår även en satsning genom äldreomsorgslyftet där ett 
tjugotal medarbetare som är tillsvidareanställda påbörjat sin utbildning till 
undersköterska. Förvaltningen hoppas att det blir en fortsatt satsning så att 
utbildningen kan genomföras fullt ut. Idag finns beslut från regeringen på 
en satsning 2021, men för att dessa medarbetare ska ges möjlighet att 
fullfölja utbildning skulle det behövas en satsning även 2022. 

Kompetensutveckling 
Det finns idag ett nära samarbete mellan de olika professionerna inom vård 
och omsorg för att säkra de olika behoven den enskilde har. Då det gäller 
exempelvis förflyttningsutbildning som nämns i IVO:s rapport så utbildar 
arbetsterapeuter och rehabiliteringsassistenter vård och omsorgens 
medarbetare kontinuerligt. För närvarande har pandemin begränsat dessa 
utbildningar till viss del. Även inom andra vård- och omsorgsuppgifter sker 
kompetensutveckling med hjälp våra egna professioner. 

Nära vård är en stor samhällsutveckling som kommer att genomföras de 
närmaste åren. Denna utveckling kommer innebära många dialoger om 
kompentensutveckling och samverkan mellan regionen och kommunen. 

Trygg i Kommunen 
Ett nyckeltal som IVO lyfter i sin rapport är hur stor andel av de äldre inom 
hemtjänst och särskilt boende som känner sig trygga. I Hultsfreds kommun 
upplever 92 respektive 94 procent att de är trygga. Det resultatet gör att 
kommunen är bland de kommunerna med högst värde. 

Med anledning av ovanstående överlämnar socialnämnden beredningen till 
kommunstyrelsen för ställningstagande om ytterligare analyser ska göras 
för att göra en bedömning om ambitionsnivå.” 

Beslutsunderlag 
Motion från Åke Nilsson, Lennart Davidsson, Monica Bergh och Anders 
Andersson, samtliga KD, 2020-10-15 
Kommunfullmäktige § 93/2020 
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Socialnämnden § 64/2021 

Skickas till 
Arbetsutskottet 
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KSAU § 169/2021 Dnr 2021/108 

Valdistriktsindelningen vid valen 2022 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att kommunen önskar bibehålla nuvarande antal valdistrikt, vilket innebär 
nio valdistrikt, av följande skäl: 
- demokrati
- geografiskt läge
- närhet för väljaren
- säkerhet
- fördelning av antalet röstberättigade per valdistrikt

Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta att ge kommunkansliet i 
uppdrag att påbörja en mer omfattande utredning hösten 2024 med målet 
att få en mer jämn fördelning vad gäller röstberättigade per valdistrikt samt 
översyn av antal valdistrikt. 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen har noterat att kommunen har tre valdistrikt med färre än 
1000 röstberättigade och vill ha besked från kommunen om antal valdistrikt 
samt eventuell motivering till beslut om att bibehålla nuvarande antal 
valdistrikt senast 1 oktober 2021. 

Ärendebeskrivning 
Bakgrund 
Kommunen ska enlig 4 kapitlet 17 § vallagen se över indelningen i 
valdistrikten året närmast före det år då ordinarie val till riksdagen ska 
hållas. Länsstyrelsens beslut om indelning i valdistrikt ska meddelas senast 
den 1 december 2021 för att beslutet ska kunna tillämpas vid valen 2022. 
Det innebär att kommunen måste meddela beslut före 1 oktober 2021. 

Enligt vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000 
röstberättigade. Om det finns särskilda skäl får ett distrikt omfatta färre än 
1000 eller fler än 2000 röstberättigade. 

Länsstyrelsen noterar att det finns tre distrikt som understiger 1000 och har 
särskilt uppmärksammat att Järeda valdistrikt endast har 477 
röstberättigade. Kommunen uppmanas att göra en utredning för eventuella 
sammanslagningar eller andra förändringar av kommunens valdistrikt för 
att uppnå valdistrikt med minst 1000 röstberättigade. Finner kommunen att 
det inte går att genomföras ska kommunen ange särskilda skäl för att 
behålla oförändrad valdistriktsindelning.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade § 133/2021 att ge 
kommunkansliet i uppdrag att göra en översyn och återkomma med förslag. 
Kommunkansliet är också det administrativa stödet för valnämnden. 
Kommunkansliet har nu överlämnat denna tjänsteskrivelse med förslag. 

Tidigare översyn 
Kommunkansliet kan konstatera att valdistriktsindelningen ändrades till 
valet 2014 då Gnöttlerum delades upp mellan distrikt i Hultsfred och Vena. 
Samtidigt slogs Virserums tätort och Virserums landsbygd samman till ett 
valdistrikt  
Rosenfors valdistrikt togs bort då det endast var 350 röstberättigade i 
distriktet. Där blev det en fördelning mellan Målilla och Mörlunda vilket 
även var en geografisk bra lösning då avstånden mellan Rosenfors och 
orterna var 3,6 km respektive 7,1 km. Inför valet 2014 blev det nio 
valdistrikt istället för som tidigare 12 valdistrikt. 

Geografiska läget 
Tätorterna i kommunen är geografiskt spridda vilket innebär att 
Lönneberga och Vena ligger strax över en mil från centralorten Hultsfred. 
Järeda valdistrikt med Järnforsen som utgångspunkt är beläget 12,5 km från 
Virserum, 14,5 km från Målilla och 23,5 km från Mörlunda. 

Närheten 
Viljan i kommunen är att det ska vara nära till vallokal. Det erbjuds många 
möjligheter till förtidsröstning ute i orterna. Det finns även en mobil 
röstlokal som besöker några orter för att möjliggöra förtidsröstning. På en 
del orter finns fasta lokaler som används till förtidsröstning. Till detta ska 
också invånarna erbjudas möjligheten att få rösta i vallokal på tätorterna 
själva valdagen. 

Stärker demokratin 
Idag är det fokus på att stärka demokratin. En av de viktigaste delarna i en 
demokrati är att möjliggöra för så många som möjligt att få rösta. För att 
värna om denna rättighet att kunna få rösta i vallokal på sin hemort behövs 
de valdistrikt som finns idag.  

Säkerheten 
För att upprätthålla säkerhet och värna demokratin sker mer 
säkerhetsåtgärder vid valen. Den förstärkta valhemligheten som innebär att 
man ska kunna välja sina valsedlar utan insyn från andra i lokalen samt 
minska risk för köbildning talar också för att bibehålla de valdistrikt som är 
idag. 

Fördelningen 
Idag är det ett rimligt antal röstberättigade i valdistrikten för Målilla, 
Mörlunda och Virserum. Att ta bort Järeda valdistrikt skulle bli så 
omfattande att det behövs mer tid för utredning. Det kan innebära att 
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nuvarande distrikt behövs men att det görs någon form av omfördelning i 
en kommande översyn. 

Framtiden 
Då valdistriktet Hultsfred Norra har så många röstberättigade ses antalet 
röstmottagare och logistik i lokalen över till valdagen för att säkerställa att 
kunna genomföra ett säkert val. Inför valet 2026 skulle en översyn kunna 
genomföras i god tid för att se över samtliga valdistrikt och hur fördelning 
av röstberättigade skulle kunna vara. Samtidigt kan då en översyn av 
samtliga vallokaler ske då det kan bli ytterligare säkerhetsåtgärder. Det kan 
behövas redan nu till valet med anledning av pandemin och de insikter som 
kan påverka samhället i stort. 

Förslag  
De nio valdistrikt som finns idag bibehålls utifrån ovan nämnda punkter. 

Lite siffror  
Preliminärt antal röstberättigade till val 2022             Röstberättigade RKL 
2018 
Ekeberg 1 323 1 209 
Hultsfred S 1 185 960 
Hultsfred N 1 970 1 877 
Lönneberga 822 793 
Målilla 1 422 1 299 
Järeda 477 456 
Virserum 1 786 1 583 
Vena 850 826 
Mörlunda 1 300 1 184 
Totalt 11 135 10 187 

Valet 2018 
Röstdeltagande till kommun var 85,84 % vilket var en ökning från 2014 då 
84,06 % av de röstberättigade röstade. Valdeltagandet var 9 080, varav 
5 406 kommuninvånare röstade i vallokal på valdagen och 3 674 
förtidsröstade. 
Att antalet förtidsröster är fler nedan beror på att alla kan förtidsrösta där 
man själv vill oavsett vilken kommun man tillhör. 

2018 Förtidsröstning Plats 
Hultsfred 2 298 Kommunhuset 
Lönneberga    167 Mobil lokal 
Målilla    392 Skeppet 
Rosenfors    107 Mobil lokal 
Järeda    101 Violen 
Virserum    604 Biblioteket 
Vena    216 Via lantbrevbärare 
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Mörlunda   221 Mobil lokal 
Totalt 3 890 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Länsstyrelsen i Kalmar län 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 133/2021 
Tjänsteskrivelse kommunkansliet 2021-06-07 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 170/2021 Dnr 2021/128 

Remiss om förslag till principer för att utse 
regionalstödskarta för perioden 2022-2027 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att ställa sig bakom svaret som Region Kalmar tar 
fram. 

Sammanfattning 
Näringslivsdepartementet har översänt förslag om principer för att utse 
regionalstödskarta för perioden 2022-2027 på remiss. 

Ärendebeskrivning 
Näringslivsdepartementet har översänt förslag om principer för att utse 
regionalstödskarta för perioden 2022-2027 på remiss. Yttrande på remissen 
ska vara Näringslivsdepartementet tillhanda senast den 9 augusti 2021. 

Region Kalmar har fått uppdraget att ta fram svar på remissen. 
Utvecklingskontoret ansvarar för att hålla kontakten med Region Kalmar 
för att stämma av yttrandet innan det överlämnas till 
Näringslivsdepartementet.  

Beslutsunderlag 
Remiss och missiv förslag om principer för att utse regionalstödskarta för 
perioden 2022-2027 

Skickas till 
Region Kalmar 
Utvecklingskontoret 
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KSAU § 171/2021 

Anmälningsärenden 
1. Skrivelse angående bidragen till studieförbunden
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KSAU § 172/2021 Dnr 2021/135 

Motion från Åke Nilsson, KD, om information 
om hedersvåld/hedersförtryck 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till kommunfullmäktiges 
presidium för att i samråd med socialnämndens presidium se över när en 
information kan delges kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
En motion om information om hedersvåld och hedersförtryck har lämnats 
in. 

Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamoten Åke Nilsson, KD, har 2021-06-17 lämnat in en 
motion om information om hedervåld och hedersförtryck. Motionsställaren 
önskar att det genomförs en information i frågan om hedersvåld och 
hedersförtryck till kommunfullmäktige vid lämpligt tillfälle och att 
Riksorganisationen GAPF (Glöm aldrig Pela och Fadime) tillfrågas om att 
bistå med informationen. 

Beslutsunderlag 
Motion från Åke Nilsson, KD, 2021-06-17 
Kommunfullmäktige § 75/2021 

Skickas till 
Kommunfullmäktiges presidium 
Socialnämndens presidium 
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KSAU § 173/2021 Dnr 2021/134 

Motion från Göran Gustafsson, SD, om avgift 
för språktolkning 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till kommunkansliet i 
samråd med berörda förvaltningar för beredning. 

Vidare påminns om att kontakt ska tas med motionsställaren för att 
säkerställa motionens intentioner. Detta ska ske innan arbetet med 
motionsyttrandet påbörjas. 

Sammanfattning 
En motion om avgift för språktolkning har lämnats in. 

Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamoten Göran Gustafsson, SD, har 2021-06-21 lämnat in en 
motion om avgift för språktolkning. Språket är nyckel till jobb och 
motverkar utanförskap. Med anledning av detta föreslår motionsställaren 
att tolk erbjuds kostnadsfritt under asylprocessen, därefter avgiftsbeläggs 
språktolkning. Undantaget ska vara för de som talar något av våra fem 
minoritetsspråk. 

Beslutsunderlag 
Motion från Göran Gustafsson, SD, 2021-06-21 
Kommunfullmäktige § 76/2021 

Skickas till 
Kommunkansliet 
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