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Christer Sjögren (S), förste vice ordförande
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§ 332

Godkännande av ärendelista
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna ärendelistan för dagens sammanträde.

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se
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§ 333

Diarienummer: KS 2020/111

Informationsärende - aktuellt läge coronapandemi
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen.

Sammanfattning
ISF-gruppen pausas, kommunens ledningsgrupp tar beslut i de fall det behövs.
Enstaka fall i kommunen, angeläget att undvika clusterspridningar där spridningen
går snabbt.
Lagring och tillgång till skyddsutrustning för framtida behov ingår i långsiktigt arbete
med säkerhets- och skyddsfrågor.

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se
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Diarienummer: KS 2020/316

§ 334

Informationsärende -utvärdering av sommarjobb/feriejobb
2020
Kommunstyrelsen beslutar
att meddela socialförvaltningen kommunstyrelsens uppskattning över det
framgångsrika arbete som görs med att erbjuda ungdomar sommarjobb, samt
att notera informationen.

Sammanfattning
Varje år anställer Sävsjö kommun ungdomar i sina verksamheter på feriepraktik.
Syftet är att ge ungdomar praktisk erfarenhet av olika kommunala jobb, öka intresset
för olika arbetsområden samt ge ungdomarna möjlighet till en inkomst på
sommarlovet. Med anledning av coronapandemin ställdes många feriepraktikplatser
in, tack vare stort engagemang från olika håll kunde alternativa platser erbjudas.
Totalt ansökte 155 ungdomar om tre veckors feriepraktik. 126 ungdomar fick varsitt
erbjudande och av dem tackade 102 ungdomar ja och genomförde sin feriepraktik.
Ersättningen var 55 kronor till 16-åringar och 65 kronor till 17-åringar.

Beslutsunderlag



Protokollsutdrag socialnämnden 2020-09-16 § 152.
Utvärdering sommarjobb för unga 2020.

Beslutet skickas till
Socialförvaltningen

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se
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Diarienummer: KS 2020/317

§ 335

Informationsärende - ej verkställda beslut kvartal 2,
socialnämnden
Kommunstyrelsen beslutar
att anmäla ärendet till kommunfullmäktige, samt
att i övrigt notera informationen.

Sammanfattning
Socialnämnden har återrapporteringsskyldighet gentemot kommunfullmäktige
avseende ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen. Vid sammanträdet föreligger
redovisning för kvartal 2, år 2020.

Beslutsunderlag



Protokollsutdrag socialnämnden 2020-06-16 § 152.
Ej verkställda beslut kvartal 2, år 2020.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
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§ 336

Diarienummer: KS 2020/60

Svar på medborgarförslag om allmän toalett i anslutning till
Sävsjö centrum
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att i samband med framtida projekt pröva möjligheten att ordna en allmän toalett i
centrala Sävsjö, samt
att därmed anse medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag på att det ska finnas en allmän och
tillgänglighetsanpassad toalett i centrala Sävsjö.
Idag finns toalett i Kommunalhuset i Sävsjö med möjlighet att använda den
tillgänglighetsanpassade toaletten under receptionens öppettider. När biblioteket i
Sävsjö har öppet finns även möjlighet att använda den tillgänglighetsanpassade
toaletten i deras lokaler.

Beslutsunderlag
1. Medborgarförslag.
2. Tjänsteskrivelse upprättad av Erika Tor Rundblad 2020-07-15.
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-09-22 § 315.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se
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§ 337

Diarienummer: KS 2020/304

Delårsbokslut 2020-08-31
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna delårsrapport per 2020-08-31.

Sammanfattning
Vid sammanträdet informerar ekonomichef Marie Hogmalm om förslag till
delårsbokslut 2020-08-31.
Delårsrapporten är en del i kommunstyrelsens uppsiktsansvar över nämnder och
bolag. I delårsrapporten beskrivs Sävsjö kommuns och kommunkoncernens
verksamhet och ekonomi under det gångna året. Rapporten delas upp i tre delar;
förvaltningsberättelse, räkenskaper och verksamhetsredovisning.
Delårsrapporten för Sävsjö kommun visar att prognosen för årets resultat är på knappt
31 miljoner och det är drygt 17 miljoner bättre än väntat.
Det är en stabil ekonomi och en god verksamhet i hela kommunkoncernen. Att notera
är att socialnämnden visar på ett bedömt minusresultat med 6 miljoner. Ett minus
inom äldreomsorgen kan hänföras till tillfälligt ökade kostnader för personal,
skyddsutrustning med mera kopplat till pandemin. Det finns också ökade kostnader
för stöd till funktionshindrade, placeringar av barn och unga samt försörjningsstöd.
Kultur– och fritidsförvaltningen har en miljon i minskade intäkter på Familjebadet.
Barn- och utbildningsnämnden visar en ekonomi i balans. Kommunens bolag
redovisar en vinst på knappt 19 miljoner. Inom investeringsområdet görs satsningar
inom framförallt skolans område där störst är byggnation av förskolan Ripan.
I budget fanns investeringar på 50 miljoner men en del stora investeringar som
exempelvis Rörviks skola och GC-väg Rörvik kommer få sina huvudsakliga kostnader
på kommande år. Investeringarna för 2020 bedöms landa på drygt 30 miljoner.

Beslutsunderlag
1. Förslag till delårsbokslut 2020-08-31.
2. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-09-22 § 315.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
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Mejl: kommun@savsjo.se
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§ 338

Diarienummer: KS 2020/320

Budgetberedning
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen.

Sammanfattning
Jan Holmqvist, kommundirektör, redogör för arbetet med att ta fram fokusområden
för kommunfullmäktiges och nämndernas verksamhet. Varje verksamhet formulerar
fokusområden utifrån sitt uppdrag, förutsättningar och behov. Kommunfullmäktige
formulerar övergripande mål. De tre fokusområden som föreslås är: Tillväxt,
jämställdhet och hållbarhet

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
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Diarienummer: KS 2020/297

§ 339

Framtida behov av särskilda boenden
Kommunstyrelsen beslutar
att ge socialnämnden i uppdrag att utifrån behovet av särskilda boenden i
kommunen ta fram förslag på hur nämnden vill organisera dessa, samt
att utredningen ska presenteras för kommunstyrelsen senast 2021-01-27 för att kunna
läggas in i nämndens förslag till investeringsbudget 2022 och framåt.

Sammanfattning
Med utgångspunkt från äldreplanen ” Livslust-hela livet” har kommunfullmäktige
fattat beslut om att uppdra till kommundirektör Jan Holmqvist att återkomma med
förslag till byggnation i samband med behandling av investeringsbudget. Förslag finns
framtaget att Ringgården blir ett demenscentrum och att nybyggnation av vårdboende
sker. Kommundirektör Jan Holmqvist har vänt sig till socialnämnden för yttrande.
I förslag till ombyggnad av Ringgården till demenscentrum konstateras att de som nu
bor där måste flytta under ombyggnationen. Förslaget bygger på att de boende på
Ringgården flyttas till en tänkt nybyggnation. En utredning kring nybyggnationen bör
därför rimligen göras innan en eventuell ombyggnation av Ringgården.
Mot bakgrund av detta anser socialnämnden att ombyggnationen av Ringgården ska
avvaktas tills det gjorts en utredning om nybyggnation av särskilt boende i Sävsjö.
Utredningen bör ta fram förutsättningar, möjligheter, kostnader och konsekvensbeskrivning för sådan nybyggnation samt om det skulle kunna vara ett alternativ att
förlägga demensverksamhet där. Socialnämnden ser att det skulle kunna finnas flera
fördelar med ett sådant alternativ. En framtidssäkrad demensverksamhet, mer i linje
med nationella riktlinjer och äldreplanen, kan komma på plats med nya och för
verksamheten anpassade lokaler.

Beslutsunderlag
1.
2.
3.
4.

Protokollsutdrag socialnämnden 2020-08-26 § 146.
Yttrande från ledamöter i socialnämnden.
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-09-22 § 323.
Tjänsteskrivelse upprättad av kommundirektör Jan Holmqvist 2020-09-17.

Beslutet skickas till
Socialnämnden
Ekonomiavdelningen

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
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Mejl: kommun@savsjo.se
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Diarienummer: KS 2020/293

§ 340

Trafikföreskrifter för säkrare trafik kring skolan i Stockaryd
Kommunstyrelsen beslutar
att besluta om följande trafikföreskrifter för Skolgatan och Prästgatan i Stockaryd att
gälla från och med 2021-01-01:


På Skolgatan mellan Telegatan och Radhusgatan i Stockaryd får fordon föras
endast i färdriktningen från Telegatan mot Radhusgatan.



På Prästgatan från korsningen Radhusgatan och Telegatan i Stockaryd får
fordon föras endast i färdriktningen från korsningen Radhusgatan/Prästgatan
mot Telegatan.

Sammanfattning
Vänsterpartiet väckte våren 2019 en motion angående säkrare trafik utanför
Stockaryds skola. I svaret uppdrogs till serviceförvaltningen att åtgärder för säkrare
trafik skulle återupptas tidigast hösten 2020 på grund av pågående VA-utbyte.
Utredning om säkrare trafik runt skolan i Stockaryd återupptogs våren 2020. Syftet är
att skapa säkrare trafikutrymme för både skyddade och oskyddade trafikanter.
Serviceförvaltningen planerar att, inom befintlig budget, bygga en cirkulationsplats i
korsningen Telegatan/Skolgatan, bygga en belyst förhöjd gång och cykelvägsöverfart
på Skolgatan i anslutning till befintlig gång och cykelväg från Lövängsgatan, samt
bygga ny gång och cykelväg på västra sidan på Skolgatan, från korsningen Telegatan
till Radhusgatan.
Samråd med Stockaryds samhällsförening har genomförts med medverkan av
kommunens gata/parkchef på föreningens styrelsemöte. Samhällsföreningen ställde
sig positiv till föreslagna åtgärder.
Åtgärderna belastar gata/parks tilldelade investeringsbudget för 2020.

Beslutsunderlag
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tjänsteskrivelse upprättad av serviceförvaltningen 2020-09-11.
Lokal trafikföreskrift enkelriktning Prästgatan Stockaryd
Lokal trafikföreskrift enkelriktning Skolgatan Stockaryd
Kartskiss över Skol och -Prästgatan Stockaryd
Motion (V)
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-11-18 § 145
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-09-22 § 326.

Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Barn- och utbildningsförvaltningen
Vänsterpartiet
Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
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Diarienummer: KS 2020/298

§ 341

Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk förening
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att till Kommuninvest Ekonomisk förening inbetala ett insatsbelopp om 2 000 000
kronor samt att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med
anledning av inbetalningen,
att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för
inbetalning av kapitalinsats i Kommuninvest ekonomisk förening till följd av ökade
krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp
motsvarande maximalt 1 300 kronor per invånare,
att utse ekonomichef Marie Hogmalm att för kommunstyrelsens räkning vidta de
åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna enligt besluten ovan, samt
att Sävsjö kommun ska tillse att protokollet från fullmäktiges möte finns tillgängligt
för Kommuninvest ekonomisk förening vid förfrågan.

Sammanfattning
Sveriges kommuner och regioner har möjlighet att uppta lån i Kommuninvest i Sverige
AB som ägs av Kommuninvest ekonomisk förening. Föreningen är en
medlemsorganisation som företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor.
För att Kommuninvest ska kunna bedriva utlåning krävs att de håller en viss nivå på
eget kapital vilket skett via inbetalning av medlemsinsatser och förlagslån. Sävsjö
kommun är idag fullvärdig medlem i föreningen och medlemsinsatsen uppgår till
9 990 000 kronor och förlagslånet på 2 000 000 kronor. Då kommunerna och
regionernas lånebehov har ökat och på grund av regeländringar har Kommuninvest
kapitalbehov ökat. Regeländringen innebär att förlagslånet inte längre får räknas in i
Kommuninvests kapitalbas.
Kommuninvests föreningsstämma beslutade den 16 april 2020 därför att återbetala
förlagslånet till medlemskommunerna och istället höja nivån på medlemsinsatserna.
Det beslutades samtidigt om att höja insatskapitalet per invånare från dagens nivå på
900 kr per invånare till 1 300 kronor per invånare. Denna kapitalisering ska ske över
fyra år. Denna kapitalisering innebär för Sävsjö kommun en extra inbetalning på cirka
3 220 000 kronor utöver förlagslånet på 2 000 000 kronor som omvandlas till
medlemsinsats. Beräkningarna bygger på ett invånarantal på 11 700.

Beslutsunderlag
1.
2.
3.
4.
5.

Justering

Information om kapitaliseringen av Kommuninvest ekonomisk förening
Bilaga 1 Förslag missiv och beslutsformulering
Bilaga 2 Insatskapital per medlem samt förlagslån
Tjänsteskrivelse upprättad av ekonomichef Marie Hogmalm 2020-09-08.
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-09-22 § 327.

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se
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Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se
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§ 342

Diarienummer: KS 2020/230

Förvärv av fastigheten Bryggaren 1, Stora Torget i Sävsjö
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att förvärva fastigheten Bryggaren 1, Stora Torget, Sävsjö, för 5 375 000 kronor,
att uppdra åt Sävsjö kommuns fastighetsenhet att upprätta de köpehandlingar som
fordras för genomförande av köpet,
att finansiering sker genom omdisponering av befintliga investeringsmedel i 2020 års
budget, samt
att ge kommundirektör Jan Holmqvist och utvecklings- och planeringschef Kristin
Nilsdotter Isaksson i uppdrag att till kommunstyrelsens investeringsgrupp redovisa
förslag på fastigheter möjliga att försälja till en sammanlagd försäljningssumma i nivå
med 25 miljoner.
Mats Hermansson (M), Christer Sandström (C), Matilda Henriksson (C) och Kjell
Lundkvist (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige.

Sammanfattning
Sävsjö kommun har fått en förfrågan från majoritetsägaren till Bryggaren 1, före detta
Stadshotellet i Sävsjö, om att köpa fastigheten. Fastigheten har en totalarea på 1 930
kvm och taxeringsvärdet 2019 uppgår till 7 223 000 kronor. Ägaren vill i första hand
sälja fastigheten till Sävsjö kommun.
I informationsärendet i kommunstyrelsen § 242/2020 beslutades att notera
informationen, men med ett informellt uppdrag till utvecklingsavdelningen att ingå en
förhandling om priset på fastigheten då byggnaden är eftersatt. Detta gjordes och det
landade i ett slutligt bud på 5 375 000 kr.
I nuläget finns några fasta hyresgäster i fastigheten, bland annat apoteket Kronan.
Vissa renoveringar har gjorts men det finns en stor underhållsskuld på fastigheten.
Ägaren uppskattar värdet på en full uthyrd fastighet, med erforderliga renoveringar till
20 000 000 kr. Utvecklingsavdelningen har beställt en besiktning av fastigheten,
vilket har genomförts av ytor som har varit åtkomliga. Utlåtandet bifogas.
Ett gott underhåll på denna fastighet har väsentlig betydelse för utvecklingen av
Sävsjös centrala delar. En bra verksamhet i fastigheten skulle gynna övriga
verksamheter i stan och stärka attraktiviteten i kommunen samt även gynna tillväxt.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-09-21 § 93, återremitterades ärendet för
ytterligare beredning. Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2020-09-22 och
beslutade om ytterligare utredning samt att möjlighet skulle ges att besöka fastigheten.
Vid dagens sammanträde redogör Kristin Nilsdotter Isaksson, utvecklings- och
planeringschef samt Patrick Blomström, näringslivschef för ärendet.
Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se
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Beslutsunderlag
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tjänsteskrivelse från utvecklingsavdelningen, daterat 2020-07-30.
Utlåtande från Höglandets byggprojektering
Utdrag ur fastighetsregistret.
Mejl från Höglandet Byggprojektering.
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-08-18 § 269 och 2020-09-08 § 303.
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-09-21 § 93.
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-09-22 § 329.
Skrivelse från Sävsjö Hembygdsförening.

Yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Stefan Gustafsson (KD) föreslår kommunfullmäktige
besluta
att förvärva fastigheten Bryggaren 1, Stora Torget, Sävsjö, för 5 375 000 kronor,
att uppdra åt Sävsjö kommuns fastighetsenhet att upprätta de köpehandlingar som
fordras för genomförande av köpet,
att finansiering sker genom omdisponering av befintliga investeringsmedel i 2020 års
budget, samt
att ge kommundirektör Jan Holmqvist och utvecklings- och planeringschef Kristin
Nilsdotter Isaksson i uppdrag att till kommunstyrelsens investeringsgrupp redovisa
förslag på fastigheter möjliga att försälja till en sammanlagd försäljningssumma i nivå
med 25 miljoner.
Mats Hermansson (M), Christer Sandström (C), Matilda Henriksson (C) och Kjell
Lundkvist (SD) yrkar avslag till förvärv av fastigheten Bryggaren 1.

Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner bifall för ordförandens
förslag.
Mats Hermansson (M) begär omröstning.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för ordförandens förslag om bifall till köp.
Nej-röst för Mats Hermansson (M), Christer Sandström (C), Matilda Henriksson (C)
och Kjell Lundkvist (SD) avslagsyrkande.

Omröstningsresultat
Med 5 Ja-röster och 4-röster bifaller kommunstyrelsen ordförandens förslag.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande
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§ 343

Diarienummer: KS 2020/263

Remissyttrande regionala trafikförsörjningsprogrammet
Kommunstyrelsen beslutar
att ställa sig bakom av utvecklingsavdelningen upprättat remissyttrande till Region
Jönköpings län avseende regionalt trafikförsörjningsprogram.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har sänt ut en remissversion av det regionala
trafikförsörjningsprogrammet 2021-2035 för yttrande. Enligt lagen om kollektivtrafik
ska ett regionalt trafikförsörjningsprogram upprättas för varje län. I Jönköpings län är
det Region Jönköpings län som är länets kollektivtrafikmyndighet. Det regionala
trafikförsörjningsprogrammet ska beskriva mål och inriktning för all regional
kollektivtrafik inom länet och som passerar länsgräns.
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet (RTFP) kopplas samman med de
regionala visionerna och målformuleringarna. Den regionala utvecklingsstrategin, som
antogs 2019 har starka kopplingar mot kollektivtrafiken då kollektivtrafiken har en
stor betydelse för länets hållbarhetsarbete, tillväxt, utveckling och sammanhållning.
I anslutning till kommunstyrelsens sammanträde 2020-09-22 förekom information
och samråd med politiker och allmänhet kring trafikförsörjningsprogrammet med
medverkande av företrädare för Region Jönköpings län.
Utvecklingsavdelningen har sammanställt remissyttrande och konstaterar att det
regionala trafikförsörjningsprogrammet har en god ambition för resandeutveckling
fram till 2035. I yttrandet framförs dock behov av förtydliganden till viktiga delar,
varav en del återfinns i den regionala utvecklingsstrategins delmål.

Beslutsunderlag
1. Remissyttrande upprättat av Kristin Nilsdotter Isaksson 2020-09-30.
2. Regionalt trafikförsörjningsprogram med bilagor.

Beslutet skickas till
Region Jönköpings län
Utvecklingsavdelningen

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande
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Diarienummer: KS 2020/261

§ 344

Medborgarförslag om information vid kommunens
återvinningsstationer
Kommunstyrelsen beslutar
att remittera medborgarförslaget till serviceförvaltningen för svar senast 2020-12-15.

Sammanfattning
För att undvika att personer lämnar skräp/avfall som inte hör hemma vid
återvinningsstationerna, förordar förslagsställaren bättre information. Bland annat
uppsättning av skyltar vid samtliga återvinningsstationer med information på flera
språk om öppettider och vägbeskrivning till ristippar och avfallsstationer där avfallet
är ämnat att lämnas.

Beslutsunderlag
1.

Medborgarförslag.

Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Serviceförvaltningen

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande
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§ 345

Diarienummer: KS 2020/337

Anmälan av delegationsbeslut - bidrag för plantering
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

Sammanfattning
Delegationsbeslut - ansökan om bidrag för plantering.

Beslutsunderlag
1. Ansökan om bidrag till plantering vid Kulturhuset, Sävsjö.
2. Delegationsbeslut Kristin Nilsdotter Isaksson 2020-10-02.
3. Ritning.

Beslutet skickas till
Utvecklingsavdelningen

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande
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§ 346

Övriga ärenden
Kommunstyrelsen beslutar
att ge kommundirektör Jan Holmqvist i uppdrag att till kommunstyrelsen återkomma
med information avseende företagshälsovård inom räddningstjänsten.
att notera informationen.

Sammanfattning


Justering

Företagshälsovård för räddningstjänstens personal i Sävsjö.

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande
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§ 347

Meddelanden
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen.

Sammanfattning

Justering



Sammanträdesprotokoll Höglandets överförmyndarverksamhet 2020-09-16 §
77, ekonomisk delårsrapport och budgetuppföljning. 2020/326



Sammanträdesprotokoll Höglandets överförmyndarverksamhet 2020-09-16 §
83, revidering av informationshanteringsplan. 2020/327
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