
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Kommunfullmäktige 
2014-05-05 Sid 1 av 20 
  
    

 

 

Plats Tranemosalen, kommunkontoret i Tranemo 
Tid 18.00 – 20.10 
 
Beslutande Enligt närvarolista 4/2014 
  
Övriga närvarande Annika Hedvall, kommunchef 

Tina Haglund, processekreterare 
 Peter Tornham, säkerhetssamordnare § 35 
 Perallan Orrbeck, utredare § 36 
  
 ca 5 åhörare  
 
  
Paragrafer § 33 - § 46 

 
Utses att justera Brigitte Barenfeld (KD) och Monica Fredin (S)  
 
Justeringens plats Kommunkontoret, TRANEMO 
och tid Fredagen den 9 maj 2014 kl. 07:30 
 
 
 
 
 
Underskrifter 
  
Sekreterare ……………………………………………………………………………………… 
 Tina Haglund 
 
Ordförande ……………………………………………………………………………………… 
 Lars-Åke Larsson (M) 
 
Justerare …………………………………….      ………………………………………… 
 Brigitte Barenfeld (KD) Monica Fredin (S) 

 

 

ANSLAG/BEVIS  

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2014-05-05 

Anslaget under tiden 2014-05-09- -2014-06-02 

Förvaringsplats Kommunkontoret 
för protokollet    

Protokollet är justerat, vilket tillkännagivits genom anslag 

    
Underskrift  ……………………………………………………………………                     
 Susanne Brandt



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Kommunfullmäktige 
2014-05-05 Sid 2 av 20 
  
    

 
Ordförandes sign.      Justerares sign.     Justerares sign.    Sekr. sign.  Utdragsbestyrkande 
  
 
 

 

Innehållsförteckning 

§33 Inkomna medborgarförslag 3 

§34 Interpellation om det antagna skolstrukturförslaget och den debatt som varit på 
insändarsidorna i BT/STT 4 

§35 Information kring hot och våld 5 

§36 Utvärdering av ny städorganisation 6 

§37 Överlämnande av folkhälsopolicy 8 

§38 Utredning angående antalet fasta beredningar 10 

§39 Arkeologisk undersökning av fornminne i Tranemo RAÄ 558 och 559 12 

§40 Försäljning av Lövstagatan 15 13 

§41 Begäran om tilläggsanslag för investering 9214, ombyggnad av Länghemsskolans kök
 14 

§42 Ombudgetering av investeringsmedel för inventarier 2013 15 

§43 Antagande av detaljplan för Järpesbo 1:12 med flera 16 

§44 Rapport om ej verkställda beslut inom socialtjänsten 18 

§45 Sammanställning över pågående uppdrag 19 

§46 Valärende 20 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Kommunfullmäktige 
2014-05-05 Sid 3 av 20 
  
    

 
Ordförandes sign.      Justerares sign.     Justerares sign.    Sekr. sign.  Utdragsbestyrkande 
  
 
 

 

 KS/2014:320 
 KS/2014:321 
 KS/2014:346  
 
§33 Inkomna medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Noterar att tre medborgarförslag inkommit och av presidiet remitterats till 

kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 
Av kommunfullmäktiges arbetsordning framgår att den som är folkbokförd i kommunen får 
väcka ärenden genom medborgarförslag. Ärendet bereds genom att medborgarförslagen anmäls 
till kommunfullmäktige och genom delegationsbeslut remitterar fullmäktiges presidium 
medborgarförslagen till kommunstyrelsen för beredning. 

Beslutsunderlag  
KS/2014:321 Medborgarförslag om billigare färdtjänst. 
KS/2014:320 Medborgarförslag om väg från Länghem till Riksväg 27. 
KS/2014:346 Medborgarförslag om fler danser på Parkudden för personer inom LSS. 
 
Status 
pågående 
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 KS/2014:354 
 
§34 Interpellation om det antagna skolstrukturförslaget och den debatt 
som varit på insändarsidorna i BT/STT 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Interpellationen får lov att ställas. 
• Interpellationen besvaras vid nästa sammanträde med kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 
Louise Bertilsson (MP) har, 2014-04-29, ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
angående hur samtliga partier tänker sig framtiden för skolorna i Tranemo kommun.  
Bertilsson hänvisar till att hon i oktober 2012 ställde en fråga till kommunstyrelsens ordförande 
gällande de pedagogiska möjligheterna i skolstrukturförslaget. 

Beslutsunderlag  
Interpellation 2014-04-29 

Föredragning och debatt  
Louise Bertilsson (MP) föredrar interpellationen. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Crister Persson (C), kommunstyrelsens ordförande, föreslår att han besvarar interpellationen vid 
nästa sammanträde med kommunfullmäktige. 
 
Status 
Pågående  
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§35 Information kring hot och våld 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Noterar informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Information ges kring hot och våld främst med anledning av de två valen som ska genomföras 
under året. 

Föredragning och debatt  
Säkerhetssamordnare Peter Tornham informerar i ärendet. 
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 KS/2013:962 
 

§36 Utvärdering av ny städorganisation 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Godkänner utvärderingen. 

Sammanfattning av ärendet 
Den 1 november 2012 överfördes kommunens lokalvård – exklusive lokalvården inom vård- och 
omsorgsverksamheten – till en upphandlad entreprenör, V-Städ AB. 
Utvärderingen visar att städkvalitén är god och att kostnaderna blivit lägre med 
städentreprenaden. Den uppmätta städkvalitén utifrån Svensk Standard 800 visar att ¾ av de 
granskade lokalerna har en städkvalitet som är tillfredsställande. Den årliga 
kostnadsbesparingen uppgår till 1,6 milj. kr. 
Allmänna utskott fastställde 2013-09-03, § 160, en uppdragsbeskrivning för utvärdering av den 
nya städorganisationen med driftentreprenad. 
Av utvärderingsrapporten framgår att den årliga nettobesparingen – exklusive 
engångskostnader – uppgår till 1,6 milj. kr vilket innebär en vinstmarginal på 18%. 
För att få en objektiv bild av städkvalitén har en granskning enligt Svensk Standard 800 av en 
städkonsult, Städarkitekten PP Konsult i Linköping. Granskningen av sammanlagt 66 lokaler i 
Tranängskolan, Limmaredskolan och förskolan Solhagen i Tranemo visar att 3/4 –delar av 
lokalerna har en tillfredsställande städkvalitet. 
 
I den resterande fjärdedelen av de granskade lokalerna är städkvalitén undermålig. På Solhagen 
har samtliga granskade lokaler en tillfredsställande städkvalitet. 
Den upplevda städkvalitén har kartlagts genom en enkätundersökning till samtliga städobjekt 
som ingår i entreprenaden. En majoritet av städobjekten, 54%, instämmer helt eller delvis i 
påståendet att ”på vår enhet upplever vi att städkvalitén är god.” 
Utvärderingsrapporten identifierar ett antal förbättringsområden dels för att förankra och 
förstärka driftentreprenaden bland kommunens verksamheter dels för att åstadkomma en 
ytterligare höjd städkvalitet. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2014-04-07, § 115 
Allmänna utskottet 2014-03-13, § 56 
Tjänsteskrivelse 2014-02-28 
Utvärdering av en ny städorganisation 2014-02-14. 

Föredragning och debatt  
Utredare Perallan Orrbeck föredrar ärendet. 
Claes Redberg (S), Crister Persson (C) och Viktoria Haraldsson (C) deltar i den efterföljande 
debatten. 
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Beslutet skickas till  
Tekniska sektionen 
Perallan Orrbeck 
 
Status 
Avslutad  
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 KS/2013:68 
 

§37 Överlämnande av folkhälsopolicy 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Antar föreslagen folkhälsopolicy 
• Kommunens årliga bokslut skall innehålla beskrivning om vad och hur man 

jobbat med folkhälsopolicyn. 

Sammanfattning av ärendet 
Trivsel- och trygghetsberedningen fick i februari 2013 i uppdrag att utarbeta en folkhälsopolicy 
för kommunen.  
I beredningsuppdraget framgår: 

”Faktorer som motverkar en god hälsa ska identifieras så att åtgärder kan sättas in för att 
förhindra att ohälsa uppkommer. Beredningen skall arbeta med en aktiv och bred 
medborgardialog eftersom folkhälsofrågor med stor säkerhet är av intresse för alla invånare 
oavsett ålder.” 

Beredningen har, i enlighet med överlämnandehandlingen, arbetat med en bred och aktiv 
medborgardialog och, via förvaltningen inhämtat mycken kunskap inom området. 

Folkhälsopolicyn återremitterades för partigruppsförankring vid kommunfullmäktiges 
sammanträde 2013-11-18, partigruppsförankring har nu skett och folkhälsopolicyn är efter detta 
reviderad. Kommunfullmäktige har att ta ställning till själva folkhälsopolicyn. Tillhörande bilaga 
speglar beredningens tankar och idéer men utgör inte själva folkhälsopolicyn.  

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2014-04-07, § 120 
Omsorgs- och folkhälsoutskottet 2014-03-19, § 54 
Trivsel och trygghetsberedningen, 2014-02-06 § 1 
Folkhälsopolicy, 2014-02-06 
Bilaga till folkhälsopolicy, 2014-02-06 
Överlämnande, 2013-09-26 
Yttrande- presidiet 
Yttrande- förvaltningen 

Föredragning och debatt  
Beredningsledare Stefan Hjertén föredrar ärendet. 
Claes Redberg(S) deltar i den efterföljande debatten. 
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Beslutet skickas till  
Samtliga sektioner  
Samtliga funktioner 
 
Status 
Avslutad  
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 KS/2013:1173 
 

§38 Utredning angående antalet fasta beredningar 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Noterar utredningen.   

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har på uppdrag undersökt för- och nackdelar med att minska antalet fasta 
beredningar under kommunfullmäktige från tre till två. Utredningen visar att Tranemo kommun 
har relativt många beredningar i relation till sitt kommuninvånarantal vid jämförelse med andra 
kommuner. Beredningarna har dock en viktig roll sedan omorganisationen för att stärka och 
vitalisera fullmäktige. Genom att minska antalet fasta beredningar finns en risk att de 
förtroendevalda inte längre är lika aktiva i sin styrning och ledning av kommunen. Kommunen 
skapar samtidigt en effektiv verksamhet där kommunen ökar förutsättningar för att 
implementera och följa upp avslutade uppdrag.  
Ett flertal kommuner har valt att inte inrätta fasta beredningar utan att använda sig av tillfälliga 
beredningar. Alternativet med tillfälliga beredningar kan konstateras vara effektivt eftersom 
behovet avgör när beredningsarbetet ska pågå. Det kan även vara lättare att rekrytera personer 
till tillfälliga beredningsuppdrag där kommunen kan styra kompetensen för det aktuella 
uppdraget. Nackdelen är att man inte har de erfarenheter eller bygger upp samma kontaktnät 
som en fast beredning gör på sikt.  
Kostnadsbesparingar kan göras ifall kommunen väljer att minska antalet fasta beredningar, 
alternativt utöka de kvarvarande beredningarnas budget och således stärka förutsättningarna för 
beredningsarbetet. Direktkontakten mellan de förtroendevalda och kommuninvånarna kommer 
troligtvis minska samtidigt som uppdragen koncentreras.   
Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-18  §157-162  i samband med att budgeten för år 2014 
antogs att förvaltningen fick i uppdrag att belysa för- och nackdelar med att minska antalet fasta 
beredningar under kommunfullmäktige från tre till två.  

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2014-04-07, § 116 
Allmänna utskottet 2014-03-13, § 57 
Tjänsteskrivelse 2014-02-27 
Utredning om antalet fasta beredningar 2014-02-27 
Kommunfullmäktige 2013-11-18, § 157-162 (utdrag) 

Föredragning och debatt  
Claes Redberg (S) deltar i den efterföljande debatten. 
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Beslutet skickas till  
Medborgarservice- och processtödsfunktionen 
 
Status 
Avslutad
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      KS/2011:848 
 

§39 Arkeologisk undersökning av fornminne i Tranemo RAÄ 558 och 559 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Tranemo kommun träffar avtal om slutundersökning av fornminnena RAÄ 558 och RAÄ 

559 på fastigheten Gudarp 3:39. 

• Medel för undersökningen, 556 300 kronor anvisas ur investeringsanslaget 9328, 
Industriområde Källesvedjan. 

Sammanfattning av ärendet 
Tranemo kommun har ansökt hos Länsstyrelsen om genomförande av slutundersökning av två 
fornminnesområden med boplatslämningar RAÄ 558 och 559 på Källesvedjan. Denna 
slutundersökning krävs för att området ska kunna exploateras. Länsstyrelsen har nu redovisat en 
undersökningsplan för undersökningen. Till undersökningsplanen finns en kostnadsberäkning 
för åtgärden. Den beräknade kostnaden är 556 300 kronor. Vid en slutundersökning bör 
detaljplanen ändras så att verksamhetsområdet kan utökas något. Den yta som kan bli tillgänglig 
för exploatering blir ca 150 000 kvm. 
Kommunfullmäktige antog 2008 detaljplan för verksamhetsområde Källesvedjan. I denna 
detaljplan föreskrivs att för att kunna exploatera vissa områden krävs länsstyrelsen tillstånd för 
ingrepp i fornlämningar. Mot denna bakgrund har Lödöse museum genomfört en arkeologisk 
förundersökning av område på Källesvedjan inom fastigheterna Gudarp 3:39, 3:6 m fl. 
Förundersökningen redovisades i rapport 2013:2 från Lödöse museum ”Röjningsrösen och 
boplatslämningar i Tranemo”. Undersökningen resulterade i två nyupptäckta områden med 
medeltida boplatslämningar, RAÄ 558 och 559. I rapporten från förundersökningen anges att de 
nyupptäckta fornlämningarna måste slutundersökas vid en eventuell exploatering. 
Allmänna utskottet beslutade 2013-12-12 att ansöka hos Länsstyrelsen om slutundersökning av 
dessa fornminnen. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2014-04-07, § 105 
Allmänna utskottet 2014-03-20, § 64 
Tjänsteskrivelse 2014-03-04 
Undersökningsplan avseende särskild undersökning av fornlämning RAÄ Tranemo 558 och 559 
 
Beslutet skickas till  
Strategi sektionen 
Tekniska sektionen 
Ekonomifunktionen 
 
Status 
Avslutad  
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 KS/2014:198 
 

§40 Försäljning av Lövstagatan 15 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Godkänner upprättat köpekontrakt gällande Lövstagatan 15 i Tranemo. 

Sammanfattning av ärendet 
Då Lövstagatan 15 inte längre behövs för kommunal verksamhet beslutades i budget 2014 att 
fastigheten skulle säljas.  Fastighetsbyrån fick i uppdrag att annonsera ut fastigheten. Efter 
budgivning blev slutpriset 2 050 000 kronor. Köpare är Bernt Abrahamsson och Carolina 
Jaskulke, preliminärt tillträdesdatum är 2014-05-27.  
Fastighetsbyråns mäklararvode uppgår till ca 70 000 kronor (3,5% av köpeskillingen). 
Det bokförda värdet på Lövstagatan 15 är 256 000 kronor. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2014-04-07, § 106 
Allmänna utskottet 2014-03-20, § 67 
Tjänsteskrivelse 2014-03-06 
Köpekontrakt 
 
Beslutet skickas till  
Tekniska sektionen 
Ekonomifunktionen 
 
Status 
Avslutad  
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 KS/2013:353 
 

§41 Begäran om tilläggsanslag för investering 9214, ombyggnad av 
Länghemsskolans kök 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Godkänner utökning med 600 000 kronor till investering 9214 Ombyggnad kök 

Länghems skola. 
• Finansiering sker genom rörelsekapitalet. 

 
Sammanfattning av ärendet 
I 2013 års investeringsbudget avsattes 2 200 000 kr för ombyggnad av köket på Länghems skola 
omfattande ventilation och byte av ytskikt. Under utredningen framkom behov av att även skapa 
kyl- och frysrum i köket samt apparatrum för kyla i källarplan. Tillgängligheten till matsalen 
behöver kompletteras i form av en ramp samt att en handikapptoalett måste installeras i 
anslutning till matsalen. Kostnaden för tillkommande arbeten beräknas till ca 600 000 kronor.  
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2014-04-07, § 107 
Allmänna utskottet 2014-03-20, § 68 
Tjänsteskrivelse 2014-03-11 
 
Beslutet skickas till  
Tekniska sektionen 
Ekonomifunktionen 
 
Status 
Avslutad 
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 KS/2013:393 
 

§42 Ombudgetering av investeringsmedel för inventarier 2013 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Ombudgeterar 2,0 miljoner kronor av outnyttjade investeringsmedel för inventarier från 

2013 till 2014 års budget gällande lärandesektionen. 

• Ombudgeterar 0,7 miljoner kronor av outnyttjade investeringsmedel för inventarier från 
2013 till 2014 års budget gällande omsorgssektionen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Lärandesektionen har behov av att flytta med outnyttjade investeringspengar från 2013 års 
tilldelning av investeringsmedel till 2014. Den totala outnyttjade resursen är 2,0 miljoner kronor. 
Under 2013 har investeringar uteblivit som varit planerade och i 2014 års investeringsplan finns 
delar som inte är planerade. 
Omsorgssektionens ombudgetering avser inventarier i samband med Gudarpsgården etapp II. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2014-04-07, § 109 
Allmänna utskottet 2014-03-20, § 71 
Tjänsteskrivelse 2014-03-19 
 
Beslutet skickas till  
Ekonomifunktionen 
 
Status 
Avslutad 
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 KS/2013:343 
 
§43 Antagande av detaljplan för Järpesbo 1:12 med flera 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Antar detaljplanen för Järpesbo 1:12 med flera 

Beslutsmotivering 
Antagande av detaljplan enligt kap 5, PBL 2010:900 

Sammanfattning av ärendet 
Det framtagna planförslaget ger möjlighet att inom området uppföra småhus, i en attraktiv miljö 
med närhet till centrala Tranemo.  
Ett planförslag har tidigare varit föremål för samråd/utställning och kommunfullmäktige antog 
23 april 2007, § 24 en detaljplan för det aktuella området.  Kommunfullmäktiges beslut 
överklagades till Länsstyrelsen som biföll överklagandet och upphävde beslutet.   

 
Det gamla planförslaget och de synpunkter som kom in under planprocessen och som även låg 
till grund för överklagandet har nu arbetats in i planen och nu föreliggande förslag är i vissa 
avseende förändrat och omarbetat. Förändringarna har kommit till för att säkerställa att de nya 
bostäderna och den befintliga verksamheten med hästar som finns intill området kan fungera 
tillsammans.  
 
2013-04-18 beslutade AU att sända planförslaget på samråd. Under maj månad var planförslaget 
ute på samråd och flera yttranden inkom. Dessa har sammanställts i samrådsredogörelsen och 
har föranlett vissa ändringar i förslaget.  
 
2013-11-21 beslutade AU att sända planförslaget på granskning. Under perioden 3 december till 
2 januari 2014 fanns planen på kommunens hemsida, på andra våning i kommunhuset och på 
biblioteket. Sakägare har även per post fått möjlighet att yttra sig över planen. Ett fåtal yttranden 
inkom under tiden som planen fanns ute på granskning. Inga ändring har gjorts på planen efter 
granskningen.  
 
Planens huvudsyfte är detsamma som tidigare, d v s att ge möjlighet till en bostadsbebyggelse på 
ett attraktivt område i centralorten Tranemo med närhet till natur och djur.  Området kommer att 
trafikmatas genom en förlängning av Norrgatan. Inom området blir rundkörning möjlig. 
Närheten till riksväg 27 gör att särskilda bestämmelser kring skyddade uteplatser och plank mot 
vägen föreslås på plankartan. Två stenmurar får skyddsbestämmelser och kan fungera som 
naturliga landskapselement. Två mindre och otydligare murar inom området önskas ta bort. 
Ansökan om dispens avseende biotopskydd för dessa stenmurar görs till länsstyrelsen. 
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Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2014-04-07, § 117 
Allmänna utskottet 2014-03-13, § 58 
Tjänsteskrivelse 2014-02-20 
Plankarta 
Plan- och genomförandebeskrivning 
Utlåtande 
Behovsbedömning 
Granskningsutlåtande 

Uppgift om hur beslutet kan överklagas 
Beslutet kan överklagas en enligt kap 5 § 29, PBL 2010:900 
 
Beslutet skickas till  
Strategisektionen 
Medborgar- och processtöd 
Ulricehamns kommun 
 
Status 
Avslutad 
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 KS/2013:325 
 
§44 Rapport om ej verkställda beslut inom socialtjänsten 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Noterar att rapporten om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS har lämnats för 4e 

kvartalet 2013. 

Beslutsmotivering  
Kommunerna har enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) skyldighet att kvartalsvis, till Inspektionen för vård och omsorg och 
kommunens revisorer, rapportera gynnande biståndsbeslut som inte verkställs inom tre 
månader från beslutsdatum. Kommunfullmäktige ska erhålla statistikrapporter över dessa beslut 
enligt LSS och SoL 
 
Sammanfattning av ärendet 
Omsorgssektionen har, 2014-02-06, på uppdrag av kommunstyrelsen lämnat kvartals- och 
individrapport över ej verkställda beslut under 4e kvartalet 2013 till Inspektionen för vård och 
omsorg . Enligt rapporten finns fyra beslut som ej verkställts inom 3 månader från beslutsdatum. 
Biståndsbeslut som är fattade med stöd av 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, SoL, ska enligt lag 
verkställas omedelbart.  

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2014-04-07, § 121 
Omsorgs- och folkhälsoutskottet 2014-03-19, § 48 
 
Beslutet skickas till  
Omsorgssektionen 
 
Status 
Avslutad  
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 KS/2014:332 
 

§45 Sammanställning över pågående uppdrag 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Noterar informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har ett stort antal uppdrag att arbeta med. Uppdragen ges från 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och från de tre utskotten.  
Nu presenteras en sammanställning över de pågående uppdrag som kommunfullmäktige har 
gett förvaltningen under 2012, 2013 och hittills under 2014. För varje uppdrag anges vilken 
sektionschef som ansvarar för att ärendet bereds och vilken datum svar beräknas vara i 
kommunfullmäktige.  
Totalt bereds i dagsläget 15 uppdrag, inklusive de som har kommit in i den politiska processen 
men som ännu inte nått kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag  
Sammanställning över pågående uppdrag 2014-04-22 

Föredragning och debatt  
Kommunchef Annika Hedvall föredrar ärendet. 
 
Status 
Avslutad  
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 KS/2014:335 
 

§46 Valärende 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Lennart Haglund (C) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Lennart Haglund (C) har inkommit med en skrivelse där han begär att få bli entledigad från sitt 
uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag  
Avsägelse 2014-04-23 
 
Beslutet skickas till  
Lennart Haglund 
Medborgarservice- och processtödsfunktionen 
 
Status 
Pågående 
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