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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

2019-09-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 96 

Ändring i föredragningslistan 

Beslut 
Arbetsutskottet godkänner ändringen i föredragningslistan. 

Beskrivning av ärendet 
Följande ärende läggs till: 
- Social- och utbildningsnämnden ansöker om utökad budgetram för år 2019. 

Beslut skickas till 
Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

2019-09-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 97 Dnr 2019/188 

Uppdrag till kommunchef om att eventuellt bilda ett 
finansutskott 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att förlänga svarstiden för uppdraget om at 
eventuellt bilda ett finansutskott till kvartal 4 år 2019. 

Beskrivning av ärendet 
Den 19 mars beslutade kommunstyrelsen att ge kommunchefen i uppdrag att ta 
fram ett underlag som beskriver förutsättningarna för skapande av ett 
finansutskott. Underlaget skulle presenteras under första halvåret 2019. 

Ekonomienheten har önskat ytterligare svarstid på grund av tidsbrist. 
Kommunstyrelsens förvaltning ansöker om anstånd fram till kvartal 4 2019. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 26 augusti 2019. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

2019-09-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 98 Dnr 2018/436 

Ung påverkan-stämpel - Förslag från 
Ungdomskommittén 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar återrapporten. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen uppdrar till ungdomskommittén att arbeta med att lyfta 

fram och synliggöra bra initiativ som barn och unga kommit med. 

2. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag på 
logotyp för Ung påverkan, som sedan ungdomskommittén får fatta beslut 
om. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 20 november 2018 § 135 
kommunchefen i uppdrag att titta på förutsättningarna för att införa någon 
form av Ung påverkan-stämpel av beslut i Ludvika kommun. 

Syftet med Ung påverkan-stämpeln är att synliggöra barn och ungas 
påverkansmöjligheter i kommunen. I den kommunikationsstrategi som 
kommunstyrelsen antog i april 2019 lyfts barn och unga fram som en extra 
prioriterad undergrupp, i syfte att bättre synliggöra budskap till barn och unga 
och hur de fått vara med och påverka besluten. 

Förvaltningen menar att tillägget i kommunikationsstrategin kan bidra till att nå 
syftet med idén. Vill politiken därutöver synliggöra några idéer lite extra, med 
en form av Ung påverkan-logotyp, föreslår förvaltningen att 
ungdomskommittén är den instans som bäst lämpar sig att fatta beslut om vilka 
idéer som ska lyftas fram. 

Beslutsunderlag 
1. Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 

november 2018 § 135. 
2. Ung påverkan – stämpel, information från Lotta Wedman, daterad 25 

oktober 2018. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

2019-09-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 99 Dnr 2019/44 

Uppdrag att utreda nomenklaturen för politiskt 
tillsatta råd med mera 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. Fullmäktige noterar redovisningen av uppdraget. 

2. Fullmäktige antar förslag till nomenklatur för politiska instanser i Ludvika 
kommun daterat 26 augusti 2019. 

3. Fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att ändra Allmänt reglemente för 
kommunstyrelsen och övriga nämnder utifrån den antagna nomenklaturen. 

4. Fullmäktige uppdrar till samtliga nämnder att se över de styrande 
dokumenten för nämndernas utskott och ta fram en instruktion för 
nämndens utskott och beredningar. 

5. Fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att göra de ändringar som behövs 
i övrigt för att nomenklaturen ska kunna tillämpas fullt ut och ta fram 
instruktioner för samordnande beredningar och råd. 

6. Fullmäktige beslutar att den nya nomenklaturen för politiska instanser i 
Ludvika kommun ska tillämpas fullt ut senast den 1 januari 2023.  

7. Kommunstyrelsen upphäver följande instanser omgående: Utskott för 
flyktingfrågor och Samordningsgrupp för trafikfrågor. 

8. Kommunstyrelsen upphäver Referensgrupp för årets stadskärna per 31 
december 2019. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen fick den 20 september 2018 § 124 i uppdrag av fullmäktige 
att utreda nomenklaturen kring politiskt tillsatta råd, utskott, kommittéer och 
grupper. Kommunstyrelsens förvaltning har utrett vilka politiska instanser det 
finns under fullmäktige och samtliga nämnder, samt vilka typer av styrande 
dokument som reglerar instansernas verksamhet. 

Sammanlagt finns det sex olika kategorier av instanser under fullmäktige och 
nämnderna och 33 olika politiska instanser. De styrs av allt från handlingsplaner 
och beslut till regelrätta reglementen, instruktioner och delegationsordningar. I 
några fall saknas det helt och hållet ett styrande dokument. Detta gör det svårt 
för såväl politiker som tjänstemän och medborgare att ha insyn i var ärenden 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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bereds och beslutas. Förvaltningen har i samband med utredningen kommit 
med ett förslag på en enhetlig nomenklatur för kommunens politiska instanser 
och deras styrande dokument. Förvaltningen föreslår även att kommunstyrelsen 
upphäver tre instanser eftersom de idag inte längre fyller sin ursprungliga 
funktion och därmed inte behövs. Två av instanserna föreslår förvaltningen att 
upphävas omgående, den sista – årets stadskärna – per 31 december då 
projekttiden tar slut. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 26 augusti 

2019. 
2. Utredning: Politiska instanser i Ludvika kommun. Daterad 26 augusti 2019. 
3. Sammanställning över befintliga politiska instanser i Ludvika kommun. 

Daterad 17 juni 2019. 
4. Förslag till nomenklatur för politiska instanser i Ludvika kommun. Daterad 

26 augusti 2019. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

2019-09-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 100 Dnr 2019/389 

Ansökan från Avesta kommun om deltagande i 
upphandlingssamverkan 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. Fullmäktige godkänner Avesta kommun som ny medlem i den 

gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan (GNU) från och med 
den 1 januari 2020. 

2. Fullmäktige godkänner förslag till organisation och resurser, tidplan samt 
finansieringsmodell med ekonomiska konsekvenser för nämnden och 
samverkande kommuner vid en anslutning av Avesta kommun till GNU 
enligt bilaga daterad den 12 juni 2019. 

3. Fullmäktige antar reviderat samarbetsavtal, reglemente och upphandlings-
policy för den GNU daterade den 13 juni 2019. Förslagen börjar gälla från 
och med 1 januari 2020. 

4. Fullmäktige godkänner reviderade medlemsbidrag enligt tabell i 
ärendebeskrivningen med anledning av Avesta kommuns inträde i den 
gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan att gälla från den 1 
januari 2020. 

Besluten gäller under förutsättning att alla sex samverkande kommunernas 
fullmäktige fattar likalydande beslut. 

Beskrivning av ärendet 
Avesta kommun inkom den 8 maj med en ansökan om inträde i den 
gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan (GNU). 

GNU beslutade den 13 juni 2019 att föreslå samverkande kommuners 
fullmäktige att anta Avesta kommun som ny medlem från och med 1 januari 
2020. Kommunstyrelsens förvaltningskansli i Ludvika fick även uppdrag att ta 
fram en tjänsteskrivelse till reviderat samarbetsavtal, reglemente och 
upphandlingspolicy som sedan ska skickas ut till respektive samverkande 
kommuner för antagande i respektive fullmäktige för antagande. 

I en utredning, daterad den 12 juni 2019, som upphandlingscenter har tagit 
fram beskrivs det tydligare kring vad som kan förväntas vid ett inträde från 
Avesta. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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I utredningen framgår det: 

- De ekonomiska och organisatoriska konsekvenserna för 
UpphandlingsCenter (UhC), ägarkommunerna och Avesta kommun. 

- Risk- och konsekvensanalys. 

- Tidplan för ev. implementering. 

- Förslag till ändringar i samarbetsavtal och reglemente. 

Tabell nedan beskriver förslaget till reviderat medlemsbidrag för de 
samverkande kommunerna år 2020 inkl. Avesta kommun (s.4 i utredningen). För 
Ludvika kommun kommer kostnaderna att minska med 9 510kr. 

Kommun Befolkning Andel 
i % 

Andel i kr Andel i kr exkl. Skillnad i 
inkl. Avesta Avesta enligt kr 

enligt ursprungligt 
reviderad budgetförslag 2020 

budget 2020 
Falun 58 923 29,7 5 621 649 5 625 148 – 3499 
Borlänge 52 224 26,3 4 982 519 4 984 221 – 1702 
Ludvika 26 946 13,6 2 570 829 2 580 339 – 9510 
Hedemora 15 457 7,8 1 474 70 1 480 010 – 5309 
Säter 11 123 5,6 1 061 209 1 066 395 – 5186 
Gagnef 10 271 5,2 979 922 979 887 35 
Avesta 23 323 11,8 2 225 170 
Totalt 198 267 100,0 18 916 000 16 716 000 – 25170 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 28 augusti 

2019. 
2. Utredning avseende anslutning av Avesta kommun till den gemensamma 

nämnden för upphandlingssamverkan med tillhörande riskanalys, daterad 
den 12 juni 2019. 

3. Förslag till reviderat samarbetsavtal, daterad den 13 juni 2019 
4. Förslag till reviderat reglemente för GNU, daterad den 13 juni 2019. 
5. Förslag till reviderad upphandlingspolicy för den gemensamma nämnden 

för upphandlingssamverkan, daterad den 13 juni 2019 
6. Protokollsutdrag från GNU:s sammanträde den 12 juni 2019 § 17. 
7. Avesta kommuns ansökan till GNU, daterad den 8 maj 2019. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

2019-09-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 101 Dnr 2017/432 

Motion - Webbsändning av kommunfullmäktigemöten 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Fullmäktige avslår motionen. 

Beskrivning av ärendet
Pär Öberg (SD) föreslår i en motion daterad den 20 april 2015 att 
webbsändningar av fullmäktigemöten ska införas Vidare föreslår motionären att 
man lätt ska finna inspelningar på kommunens hemsida (ludvika.se). 
Motionären motiverar sina förslag med att det kommer öka tillgängligheten till 
den kommunala politiken för medborgarna i kommunen. 

Ärendet var uppe i kommunstyrelsen den 5 april 2016 § 84 där 
kommunstyrelsen beslutade att återremittera motionen för en samordnad 
hantering med övriga inkomna motioner som rör medborgardialog, med syfte 
att få en samlad strategi. Kommunstyrelsens förvaltning har fått ett nytt direktiv 
där förslaget är att motionerna hanteras separat, därav denna nya skrivelse. 

Kommunstyrelsens förvaltnings synpunkter 
Det är många kommuner som webbsänder sina fullmäktigemöten. 
Motiveringen är att det bl.a. förstärker demokratiperspektivet och skapar en 
högre grad av transparens och tillgänglighet för medborgare som såväl politiker 
och tjänstepersoner. 

Kommunstyrelsens förvaltning i samråd med fullmäktiges presidium ställer sig 
positiv till att utveckla fullmäktiges arbetsformer, med exempelvis med att 
webbsända fullmäktiges sammanträden. Förvaltningen har undersökt 
möjligheten av ett införande, dock har det inte prioriterats i kommunens 
budgetarbete. Förvaltningen ser ändå att webbsändningar är något som kan 
aktualiseras och bör finnas med i det framtida verksamhets- och budgetarbetet. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget medför inga ekonomiska kostnader. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att fullmäktige beslutar att avslå 
motionen. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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2(2) 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 1 augusti 2019. 
2. Motion daterad den 20 april 2015. 
3. Kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 5 april 2016 § 84. 

Behandling 
Roland Johansson (SD)  yrkar avslag till föreliggande förslag. 

Leif Pettersson (S) Åsa Bergkvist (S), HåGe Persson (M), Hans Gleimar (C) 
Karin V Johnsson (M) och Maino Wohlfeil (S) yrkar bifall till föreliggande 
förslag. 

Ordförande ställer båda förslagen mot varandra och finner att utskottet beslutar 
enligt föreliggande förslag. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

2019-09-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 102 Dnr 2017/433 

Motion - Inför möjligheten att införa medborgarförslag 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Fullmäktige avslår motionen. 

Beskrivning av ärendet
Den 21 september 2015 inkom Pär Öberg (SD) med en motion där han föreslår 
att kommunen inför möjligheten att lämna in medborgarförslag. Motionären 
föreslår följande: 

- Möjlighet att lämna in medborgarförslag införs via ett formulär på 
kommunens hemsida (ludvika.se). Där ska det även framgå hur ett 
förslag ska disponeras för att kunna behandlas. Medborgare ska även 
kunna lämna in sina förslag på stadshusets expedition. 

Motiveringen till förslaget är att kommunens politiker bereds hjälp från 
medborgarna i styret av kommunen. Motionären menar att det är en resurs och 
inte en kostnad. 

Medborgarförslag enligt kommunallagen 
Enligt kommunallagen (KL) 8 kap 1 § innebär medborgarförslag rätten för den 
som är folkbokförd i en kommun får väcka ärenden i fullmäktige under 
förutsättning att fullmäktige beslutat detta. 

Kommunstyrelsens förvaltnings synpunkter 
Det finns idag flera möjligheter för invånare att lämna förslag på kommunens 
verksamhet, till exempel: 

- Kontakt med de politiska partierna, bland annat genom personliga 
möten, telefon, e-post och brev. 

- Personliga möten med de förtroendevalda politikerna. Medborgarna är 
alltid välkomna att ta kontakt med politikerna och boka eventuella 
möten för dialog. 

- Skicka in förslag och synpunkter elektroniskt till Ludvikas olika 
kommunikationskanaler; sociala medier, till kommunens officiella e-
post samt via formulär för synpunkter på kommunens hemsida. 

En kommunal beredning av medborgarförslag enligt kommunallagens principer 
tar tid och motsvarar inte alltid de krav som invånare ställer på snabb 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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2(2) 

information och kommunikation med kommunen. Många väljer därför att 
istället kommunicera med kommunen genom andra kanaler för att kunna få 
snabbare svar. 

Kommunen har idag infört andra kommunikationsvägar som exempelvis 
facebook. Det finns även ett formulär på kommunens hemsida där 
medborgarna kan lämna synpunkter till kommunen, något som motionären 
också föreslår. Alla förslag eller synpunkter som kommer in till kommunen 
hanteras utifrån ämne och skickas sedan till berörd verksamhet för hantering. 

Ekonomiska konsekvenser 
Kommunstyrelsen förvaltnings förslag medför inga ekonomiska konsekvenser. 
Vid ett annat beslut föreslår kommunstyrelsens förvaltning att en ekonomisk 
konsekvens tas fram. 

Förslag till beslut 
Utifrån den samlade bedömningen föreslår kommunstyrelsens förvaltning att 
fullmäktige avslår motionen. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 1 augusti 2019. 
2. Motion från SD, daterad den 21 september 2015. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsens 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

2019-09-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 103 Dnr 2018/475 

Svar på motion - Ökad satsning på utbildning och 
kompetens inom äldrevården - till gagn för både 
vårdtagare och personal 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Fullmäktige avslår motionen. 

Beskrivning av ärendet 
Karl Gustav Nilsson (KP) föreslår i motion daterad den 25 november 2018 att 
öka satsningar på utbildning och kompetens inom äldrevården och föreslår 
följande: 

- Att kommunfullmäktige beslutar att avsätta medel för utökade 
utbildningsinsatser för personalen inom äldrevården. 

Motionären motiverar förslaget med att det behövs personella resurser för både 
de som arbetar med och är i behov av vård. Vidare menar motionären att 
vårdtagarna ska få en bra och värdig vård måste personalen vara väl utbildad 
samt att arbetsuppgifterna inte ska leda till en stressad personal som känner sig 
otillräckliga i sitt arbete. 

Remissyttrande från vård- och omsorgsnämnden 
Motionen skickades på remiss till vård- och omsorgsnämnden den 17 januari 
2019 för yttrande. Nämnden beslutade att föreslå fullmäktige den 24 april § 40 
att avslå motionen. 

I protokollsutdraget framgår det bland annat att nämnden har 
välutbildadpersonal som ger brukare bra och värdig vård utifrån de formella 
kompetenskraven och rutiner som finns. Vidare framgår det att nämnden 
avsätter medel för vidareutbildning för varje medarbetare och upprättar årligen 
en kompetensutvecklingsplan för utbildning och satsningar inom prioriterade 
områden. 

Kommunstyrelsens förvaltnings synpunkter och förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förvaltning håller med motionären om att 
kompetensutveckling är viktig för verksamheten och dess personal. Utifrån 
vård- och omsorgsnämnden yttrande går det att tyda att vård och 
omsorgsförvaltningen arbetar kontinuerligt med att utbilda sin personal så att 
bästa möjliga vård kan ges. Utifrån detta föreslår kommunstyrelsens förvaltning 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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att fullmäktige beslutar att avslå motionen med motiveringen att utbildningar 
och kompetensutveckling för personal som jobbar i äldrevården redan görs 
idag. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget medför inga ekonomiska kostnader. Vid ett annat beslut föreslår 
kommunstyrelsens förvaltning att en utredning görs för att ta fram ekonomiska 
konsekvenser. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad den 1 augusti 

2019. 
2. Motion daterad den 25 november 2018. 
3. Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden § 40, daterad den 24 april 

2019.  

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

2019-09-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 104 Dnr 2018/426 

Svar på motion - Kostnadsfördelning inom 
kommunförbundet VBU 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. Fullmäktige bifaller motionens första att sats om att kommunstyrelsen får i 

uppdrag att initiera en översyn av kostnadsfördelningen inom 
Västerbergslagens utbildningsförbund (VBU). 

2. Fullmäktige avslår den andra att satsen som handlar om att översynen ska ta 
fasta på en 50/50 fördelning av administrativa kostnader och att översynen 
ska vara klar inför budgetberedningen hösten 2019.  

3. Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att fullmäktige bifaller 
punkt 1, att kommunchef får i uppdrag att återrapportera resultatet av 
översynen till kommunstyrelsen senast kvartal 1 år 2020. 

Beskrivning av ärendet 
Lars Handegard (V) föreslår i motion daterad 2 november 2018 att fullmäktige 
uppdrar till kommunstyrelsen att initiera en översyn av kostnadsfördelningen 
inom kommunalförbundet Västerbergslagens utbildningsförbund (VBU) 
tillsammans med Smedjebackens kommun och VBU:s direktion. Därutöver 
föreslår motionären att kommunstyrelsen i översynen verkar för att 
gemensamma kostnader av administrativ art fördelas enligt principen 50/50 
och att en ny kostnadsfördelningsmodell presenteras senast till 
budgetberedningen hösten 2019. 

En översyn av kostnadsfördelningen inom VBU är motiverad då en 
heltäckande översyn inte gjorts sedan VBU bildades 1994 och verksamheten 
utökats med kulturskolan från 1 januari 2019. Därutöver skulle en översyn 
kunna leda till att den budgetram VBU får från respektive kommun bättre 
överensstämmer med den faktiska fördelningen av kostnaderna. 

Eftersom Ludvika kommun gjort om sin budgetprocess är det inte möjligt att 
ha översynen klar innan budgetberedningen, som är tidigarelagd till våren 2019. 
Budgetramen för 2020 ska antas av fullmäktige i juni 2019. Därutöver är det 
ytterst tveksamt om en fördelning av administrativa kostnader enligt 50/50 
procent är förenlig med självkostnadsprincipen i kommunallagen. 
Självkostnadsprincipen omfattar nämligen även alla indirekta kostnader, så som 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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______ 

2(2) 

kostnader för administration. Därför föreslår kommunstyrelsens förvaltning att 
den andra att-satsen avslås. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 10 maj 2019. 
2. Yttrande från Smedjebackens kommun, daterat 27 mars 2019. 
3. Utdrag ur direktionen för VBU:s sammanträdesprotokoll från den 21 

februari 2019. 
4. Motion daterad 22 november 2018. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

2019-09-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 105 Dnr 2019/401 

Begäran om utökad budget för social- och 
utbildningsnämnden 2019 

Beslut 
Arbetsutskottet lämnar ärendet vidare till kommunstyrelsen utan förslag till 
beslut. 

Beskrivning av ärendet 
I beslut från 8 maj 2019 § 66 ansöker social- och utbildningsnämnden hos 
kommunfullmäktige om utökning av budgetram med 22 mnkr för år 2019 efter 
antagen åtgärdsplan för social välfärd (§ 65) med en besparing på 7,9 mnkr. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från social- och utbildningsnämnden daterad den 8 maj § 66. 

Behandling 
Leif Pettersson (S) föreslår att ärendet lämnas vidare till kommunstyrelsen utan 
förslag till beslut. 

Ordförande ställer proposition på eget förslag och finner att arbetsutskottet 
beslutar enligt detta. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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