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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Forum Kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott 

Sammanträdesdatum 2017-10-17 

Datum för anslags uppsättande 2017-10-20 

Datum för anslags nedtagande 2017-11-13 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal 
 

Underskrift 
  

 Ulrica Swärd Bütikofer  
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§ 130 Dnr 00402/2012  

Status gång- och cykelvägar 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Gata- och parkchef Emma Nordebo Snygg informerar: 
 
Ett remissvar har precis lämnats till regionen gällande Regional cykelplan. 
Av yttrandet framgår att kommunen prioriterar ett antal objekt enligt nedan: 
 
• Väg 83 Nore-Måga/Rolfhamre 
• Väg 310/296 Kyrkbyn-Gruvbyn, Los  
• Svedja-Korskrogen 
• Väg 83 Viken-Ramsjö 
• Nybo-Kramsta 
 
Ytterligare ett antal objekt har tillkommit och dessa är utan inbördes 
ordning: 
 
• Ljusdal-Järvsö via Edänge 
• Väg 84 Ljusdal-Färila 
• Väg 84 sträckan Snäre-Kläppa 
• Vägarna 83 och 731 runt Växnan  
• Väg 83 vid Storhaga (ingår i förslaget) 
 
När det gäller gång- och cykelväg mellan Ljusdal och Järvsö har 
brobesiktning genomförts och kommunen har fått besiktningsprotokoll samt 
kostnadskalkyl över vad det skulle kosta att göra cykelbro av bron. 
Besiktningen har gjorts av den nyare bron och kalkylen visar att kostnaden 
för att göra cykelbro av denna är 8,9 miljoner kronor. I rapporten föreslår 
besiktningsmannen att man använder den äldre bron som GC-väg så nu har 
samhällsutvecklingsförvaltningen beställt besiktning även av denna.  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen ska ha ett internt möte om gång- och 
cykelväg mellan Ljusdals och Järvsö.  
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När det gäller gång- och cykelväg mellan Ljusdal och Färila pågår kontakter 
med markägare. 
 
Gata och parkenheten har under 2017 genomfört ett antal åtgärder: 
• Järvsö (vid stationen) 
• Norrkämsta 
• Östernäs upp mot Södra Järnvägsgatan 
• Kläppa 
• Källbacka 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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§ 131 Dnr 00007/2017  

Anpassningar för rörelsehindrade runtomkring 
Kommunhuset 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Jonny Mill informerar om att han blivit kontaktad av representanter för 
Rådet för funktionshinderfrågor och att dom har förslag på enkla åtgärder 
runt omkring Kommunhuset. Det handlar bland annat om nedfasning av 
trottoarkanter för att det ska vara möjligt att ta sig fram med rullstol. 
 
Gata- och parkchef Emma svarar att enheten ska titta på detta.  
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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§ 132 Dnr 00451/2017  

Information om stängningen av Vallabron 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. En skrivelse görs till Trafikverket för att markera att det inte får gå till 

på detta sätt. 

Sammanfattning av ärendet 

Information om stängningen av Vallabron 
 
Vallabron ska renoveras och information om detta har kommit väldigt sent. 
Detta drabbar skolbarn, räddningstjänstpersonal, hemtjänst med mera. 
Kommunen har fört dialog med Trafikverket och markerat att det inte får gå 
till på detta sätt. 
 
Trafikverket har godkänt att Räddningstjänstpersonal i akuta situationer får 
ta sig över bron. Däremot görs inga undantag när det gäller skolbarn.  

Yrkanden 

László Gönczi (MP): Utskottet föreslår kommunstyrelsen att en skrivelse 
görs till Trafikverket för att markera att det inte får gå till på detta sätt.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att 
samhällsutvecklingsutskottet bifaller detta.  
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§ 133 Dnr 00417/2014  

Information om gatubelysning i Finneby 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande Jonny Mill ställer en fråga om vägbelysningen i Finneby 
eftersom han hört att vägbelysningen inte har kopplats in. 
 
Gata- och parkchef Emma Nordebo Snygg informerar om att avtal har 
skrivits med Finneby by om att trästolpar och luftledning kommer att 
överlämnas i befintligt skick samt att armaturerna har bytts ut till energisnåla 
LED-armaturer på samtliga åtta stolpar.  
 
Anläggningen saknar elabonnemang och byn får själva bekosta inkoppling 
på sina befintliga abonnemang. 
 
Anläggningen har överlåtits och efter det har Emma Nordebo Snygg inte 
hört något.  
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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§ 134 Dnr 00248/2017  

Försäljning av fastigheten Tå 5:49 i Nybo, Järvsö 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Kommunen säljer fastigheten Tå 5:49 till ägaren till Järvsö-Nybo 1:10 

för en köpeskilling om 10 000 kronor.  
 
2. Kostnaderna för fastighetsbildning erläggs av köparen.     

Sammanfattning av ärendet 

Ägaren till Järvsö-Nybo 1:10 har köpt angränsande mark från Järvsö sockens 
stora skifteslag. Inom detta område och gränsande till Järvsö-Nybo 1:10 äger 
kommunen fastigheten Tå 5:49, om 1296 kvm,  som bildades 1974 för 
vattentäktsändamål. Fastigheten saknar byggnader och brunnen är igenlagd. 
Fastigheten saknar gränser och ser likadan ut som omkringliggande mark 
som är ett före detta grustag.             

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 5 oktober 2017 
Begäran om att få köpa fastigheten Tå 5:49, 27 april 2017  
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§ 135 Dnr 00380/2017  

Yttrande över remiss från Miljö- och Energideparte-
mentet av Statens Energimyndighets och 
Naturvårdsverkets rapport om kommunal tillstyrkan av 
vindkraft 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Yttrandet godkänns med kompletteringen: 

 
Förutom att kommunen ska kunna tillstyrka och avstyrka 
vindkraftsparker ska det även vara möjligt att villkora en tillstyrkan, det 
vill säga påverka utformningen av parken.  

Sammanfattning av ärendet 

Energimyndigheten och Naturvårdsverket har haft i uppdrag att följa upp och 
analysera hur planerings- och tillståndsprocessen vid vindkraftetablering har 
utvecklats sedan bestämmelsen med kommunal tillstyrkan infördes 2009. 
Rekommendationen som framkommer från redovisningsförfattarna är att 
bestämmelsen om kommunal tillstyrkan i 16 kap. 4 § Miljöbalken bör 
upphävas. Detta motiveras med att upphävande bäst uppfyller uppdragsmålet 
om att tillståndsprocessen skall underlättas och bli mer rättssäker (rättssäker i 
betydelsen att rättsregler skall tillämpas på ett förutsebart och effektivt sätt). 
Myndigheterna bedömer att miljöprövningen, utan kommunal tillstyrkan, är 
fullgod samt underlättar och gynnar miljökvalitetsmålet ”begränsad 
klimatpåverkan” samt målet om ett 100 procent förnybart elsystem år 2040.   
 
Ljusdals kommun har fått denna redovisning på remiss och har fått möjlighet 
att yttra sig i ärendet. 
 
I sitt yttrande föreslår samhällsutvecklingsförvaltningen att  
 
Ljusdals kommun ställer sig negativ till föreslagen förändring i miljöbalken, 
och förordar även fortsättningsvis att bestämmelsen 16 kap. 4 § finns kvar 
fast med regleringar om hur bestämmelsen skall användas. 
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Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 12 oktober 2017 
Remiss från Energidepartementet 5 september 2017 

Yrkanden 

László Gönczi (MP): Förutom att kommunen ska kunna tillstyrka och 
avstyrka vindkraftsparker ska det även vara möjligt att villkora en tillstyrkan, 
det vill säga påverka utformningen av parken.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att 
samhällsutvecklingsutskottet bifaller detta.  
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§ 136 Dnr 00433/2017  

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Ansökan om bostadsanpassningsbidrag beviljas med 156 063 kronor 

inklusive moms för iordningsställande av duschrum/WC.   

Sammanfattning av ärendet 

En ansökan om bostadsanpassningsbidrag har inkommit för 
iordningsställande av duschrum/WC.  
 
Åtgärderna har kostnadsberäknats till 156 063 kronor inklusive moms. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att bostadsanpassningsbidrag 
beviljas enligt ansökan.  
 
 
Beslutsexpedierat 
Sökanden (protokollsutsdrag+besvärshänvisning) 
Roland Nilsson 
Delegeringspärm 
Akt 
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§ 137 Dnr 00434/2017  

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Bostadsanpassningsbidrag beviljas med 312 500 kronor inklusive moms 

för ombyggnad av badrum samt ombyggnad av entré med ramp.  

Sammanfattning av ärendet 

En ansökan om bostadsanpassningsbidrag har inkommit till kommunen 
gällande ombyggnad av badrum samt ombyggnad av entré med ramp. 
 
Åtgärderna har kostnadsberäknats till 312 500 kronor inklusive moms. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att bostadsanpassningsbidrag 
beviljas för ombyggnad av badrum samt ombyggnad av entré med ramp.  
 
 
Beslutsexpedierat 
Sökanden (protokollsutsdrag+besvärshänvisning) 
Roland Nilsson 
Delegeringspärm 
Akt 
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§ 138 Dnr 00381/2017  

Skrivelse från Ljusdalsfritid med begäran om 
ekonomiskt tillskott för 2018 från Ljusdals kommun 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Ansökan avslås. 
 
2. Fritidschefen får i uppdrag att föra dialog med föreningen om framtida 

samarbete.  

Sammanfattning av ärendet 

Fritidsenheten konstaterar att den verksamhet som Ljusdalsfritids IK 
bedriver självfallet är positiv ur många aspekter utifrån beskrivningen i 
denna begäran och de redovisade aktiviteterna som genomförs.  
 
Om en förening vill anställa personal för sina verksamheter, är det ett beslut 
som föreningen själv får ansvara för. Fritidsenheten kan eventuellt stötta 
genom en beslutad lönesubvention på fem procent och då endast vid så 
kallade lönebidragsanställningar. Denna subvention är öppen för samtliga 
föreningar att ansöka om. 

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsutskottets skrivelse 26 september 2017 

Yrkanden 

Björn Mårtensson (S): Fritidschefen får i uppdrag att föra dialog med 
föreningen om framtida samarbete.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att 
samhällsutvecklingsutskottet bifaller detta.  
 
Beslutsexpedierat 
Samhällsutvecklingsutskottet 
Delegeringspärm 
Akt   



 

Kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott 

PROTOKOLL 
Sida 
15(25) 

Datum 
2017-10-17 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 139 Dnr 00370/2017  

Ansökan från Ljusdals Filmförening om ekonomiskt 
bidrag för programråd 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Ljusdals Filmförenings ansökan om bidrag till programråd beviljas. 
 
2. Medel tas från samhällsutvecklingsförvaltningens konto för 

projektbidrag till kulturföreningar.  

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdals Filmförening ansöker om ett extra bidrag om 13 000 kronor för att 
täcka kostnader i samband med programråd under 2017. Bidraget skall täcka 
kostnader utöver föreningens årliga bidrag om 30 000 kronor.  
 
Ljusdals Filmförening har ambitionen att visa kvalitetsfilm från hela världen 
som ett komplement till det kommersiella filmutbudet i Ljusdal. För att göra 
detta behöver man besöka ett programråd. Detta är förenat med olika stora 
kostnader beroende på var i landet det förläggs. För andra året i rad har detta 
inneburit extra stora kostnader för föreningen. Filmföreningens verksamhet 
är viktig inte minst i samband med den stora satsning på skolbio och 
filmskapande som görs inom skolorna i Ljusdals kommun. Det ursprungliga 
bidraget har under lång tid varit detsamma samtidigt som kostnaderna i 
samband med filmvisning ökat. Filmföreningen har därför också aviserat att 
man också inom kort inkommer med en ansökan om en korrigerande höjning 
av bidraget inför kommande år.   

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 9 oktober 2017 
Ansökan från Ljusdals Filmförening 22 augusti 2017 
 
 
Beslutsexpedierat 
Ljusdals Filmförening 
Samhällsutvecklingsförvaltningen 
Delegeringspärmen 
Akt 
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§ 140 Dnr 00440/2017  

Information om Regional kulturplan - ny planperiod och 
arbetsprocess 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
2. Beredningen får i uppdrag att se till att någon representerar kommunen 

vid dialogmötet den 26 oktober.  

Sammanfattning av ärendet 

Kultursamordnare Maire Abrahamsson informerar: 
 
En ny regional kulturplan ska tas fram för 2019-2021. 
 
Processen består av  
• Planering  
• Påbörjade dialoger med olika delar av civilsamhället 
• Framtagande av kulturplanen 
• Remissversion 
• Slutversion 
• Politiska beslut oktober-november  
• Antagen plan  
 
Den antagna planen ska resultera i: 
• Handlingsplaner 
• Uppdragsbestämmelser 
• Systematiserat samråd 
• Bidragsregler 
 
Två utredningar ska ingå i planen: 
• Regional kulturgaranti 
• Litteratur som konstform 
 
Ett dialogmöte ska hållas den 26 oktober för politiker. Det har redan hållits 
ett dialogmöte för berörda tjänstemän. 
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Yrkanden  
 
László Gönczi (MP): Utskottet uppdrar åt presidiet att se till att någon 
representerar kommunen vid dialogmötet.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att 
samhällsutvecklingsutskottet bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt      
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§ 141 Dnr 00234/2017  

Barnomsorgsplatser i Järvsö 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. En förskoleavdelning i Järvsö byggs som ska vara inflyttningsklar i 

augusti 2018.  
 
2. 5 030 810 kronor läggs in i investeringsbudgeten för 2018. 
 
3. Fastighetsenheten ges i uppdrag att omgående detaljprojektera och 

upphandla byggprojektet. 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsnämnden har sedan tidigare lämnat önskemål om att behovet av 
utökade förskolelokaler i Järvsö läggs in i den ekonomiska långtidsplanen. 
Som en tillfällig lösning föreslog nämnden att en modulbyggnad skulle hyras 
från hösten 2017. Beslut om en tillfällig lösning fattades av nämnden den 9 
februari 2017. 
 
Verksamheten är idag i ett läge där efterfrågan på barnomsorgsplatser är 
större än vad den kan erbjuda i Järvsö. För att möta behovet bör det byggas 
en förskoleavdelning till i kommunens regi i Järvsö. Detta för att det ska 
finnas möjlighet att minska barngrupperna till 18 barn per avdelning (för 
mindre barngrupper ges statsbidrag). Verksamheten kan då även integrera 
förberedelseförskolans barn med Järvsö förskolas barn. Detta gör i sin tur att 
det går att "kliva ur" lokalerna i Röda Gården.  
 
Nu hösten 2017 har ingen tillfällig lokal hyrts, istället föreslås att en fast 
förskoleavdelning byggs i Järvsö som ska vara inflyttningsklar augusti 2018. 
 
Om det ska vara möjligt att ha lokaler inflyttningsklara i augusti 2018 så 
måste projektering och förfrågningsunderlag omgående upprättas. 
 
Investeringen föreslås läggas in i investeringsbudgeten 2018. 
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Följande ekonomiska kalkyl lämnas: 
 
Kalkyl Järvsö förskola till- och ombyggnad Norrgården. 
 
Tillbyggnad, 170 m2   3 281 000 kronor (19 300 kr/m2). 
 
Renovering och ombyggnad av befintlig byggnad 1 700 000 kronor 
(erfarenhetsbaserad kostnad då två avdelningar precis renoverats på Järvsö 
förskola). 
 
Konstnärlig utsmyckning: 1 procent 49 810 kronor. 
 
Total kostnad: 5 030 810 kronor               

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 18 oktober 2017 
Utbildningsnämndens protokoll 21 september 2017, § 62 
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§ 142 Dnr 00202/2017  

Förslag gällande Ljusdals Ridhus 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet och skickas till kommunstyrelsen.      

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin har i en skrivelse uppdragit åt 
kommunchefen att:  
 
1. Utreda ridhusets nuvarande status när det gäller byggnaderna och att 

göra en uppskattning av kostnaderna för reparationer och underhåll de 
kommande tjugo år. 

 
2. Utreda vad det skulle kosta att flytta/bygga ett nytt ridhus på en mer 

lämpad plats och vad underhåll och drift kommer att kosta. 
 

Fastighetsenheten har tagit hjälp av en konsult som lämnat följande kalkyl: 
 
Förutsättningar för kalkyl: 
 
Att under 2018 uppföra ett ridhus liknande befintligt på liknande plats med 
mark passande för ridsport. Konsulten har utgått från platsbesök, kartor samt 
originalritningar utförda av CAO och daterade 4 februari 1992. 
 
Hänsyn har tagits till dagens bygg-, energi- och miljöregler samt till de av 
ridsportförbundet föreskrivna metoder för att uppföra ridbanor. 
 
Hagar: 40 000 kvm 4 000 000 
Ridbanor ute: 2 500 kvm 1 500 000 
Parkeringar/körbar yta: 4 500 kvm 2 000 000 
Stall: 530 kvm 8 300 000 
Hölada: 200 kvm   1 500 000  
Omklädning/Servering/Personal 290 kvm 6 100 000 
Ridhall: 1 800 kvm 10 100 000 
Byggherrekostnad/Projektering med mera 8 250 000 
Summa: 41 750 000  
(Alla priser är exkl. moms) 
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Kostnader för tillfartsvägar, markförvärv, VA- och elanslutning ingår inte i 
kalkylen då alternativ placering av ny anläggning inte är specificerad. 
 
Kostnadsanalys av underhållsåtgärder Ridhus Ljusdal. 
 
Utvändig målning:  175 000 
Målning av fönster foder lister mm:   95 000  
Personal/omklädning: 240 000 
Hiss: 50 000  
Servering/kontor: 195 000  
Undertak i stall: 50 000  
Avlopp: 150 000  
Belysning i ridhall:  360 000  
(gäller ny - eventuellt kan befintlig belysning kompletteras) 
Ridbana inomhus: 785 000 
Sarg runt ridbana inomhus: 200 000  
Takåtgärder: 1 950 000 
Ridbanor utomhus: 1 500 000  
Åtgärder hölada:  200 000  
Takfläktar: 50 000  
Summa: 6 000 000 
(Alla priser är exkl. moms) 
 
 
Beslutsexpedierat 
Kommunstyrelsen  
Akt      
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§ 143 Dnr 00040/2016  

Information om dörröppnaren till Kommunhusets entré 
samt rampen i Ljusdalssalen 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Fastighetschef Anders Berg informerar: 
 
• Ytterdörrens dörröppnare är svår att hantera för rullstolsbundna då bara 

en dörr i taget öppnas. Det är fel på ena armen på den ena dörren, vilket 
gör att bara en dörr i taget öppnas. Detta kommer att åtgärdas inom kort. 

 
• Det finns en kant vid talarstolen i Ljusdassalen som det finns risk att 

man snubblar på. Ett konstverk i form av ett smidesräcke ska sättas upp, 
men kommer att bli försenat. Därför har ett tillfälligt räcke beställts. 
Eventuellt blir detta också bli försenat, men vid nästa sammanträde med 
kommunfullmäktige ska någon form av räcke finnas.    

 
 

Beslutsexpedierat 
Akt 
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§ 144 Dnr 00428/2017  

Sammanträdesdagar 2018 för 
samhällsutvecklingsutskottet 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Sammanträdesdagar 2018 för samhällsutvecklingsutskottet godkänns.      

Sammanfattning av ärendet 

Förslag på sammanträdesdagar för samhällsutvecklingsutskottet föreligger.   
 
 
 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Aug Sep Okt Nov Dec 

KsSu 16 13 13 17 8 12 21 18 16 13 11 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets skrivelse 2 oktober 2017 
 
 
Beslutsexpedierat 
Kommunkansliet 
Akt 
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§ 145 Dnr 00441/2017  

Organisationsutveckling 
samhällsutvecklingsförvaltningen 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Lasse Norin informerarom förvaltningens arbete med 
"Utveckling via samverkan och service" 
 
Man arbetar med Coaching (hjälp till självhjälp/få andra att växa): 
 
Goal (målsättning) 
Reality (förutsättningar) 
Options (möjligheter) 
What will you do (beslut) 
 
Förvaltningens verksamhetsidé har formulerats:  
 
"Inom samhällsutvecklingsförvaltningen bedrivs ett brett utbud av 
verksamheter och förvaltningen består av ett antal operativa enheter som alla 
har som gemensamt uppdrag att erbjuda högsta möjliga servicegrad, såväl 
internt som externt gentemot kommunens invånare, företag och 
organisationer. Detta i syfte att verka för en positiv utveckling i Ljusdals 
kommun med ökad tillväxt och attraktionskraft som mål. 
 
Vissa av förvaltningens enheter som exempelvis fastighetsenheten och 
städenheten arbetar främst med att erbjuda interna servicetjänster. Andra 
enheter som fritidsenheten, SlotteHubben, bibliotek, kultur, fritidsgårdar och 
gata- och park arbetar främst med att skapa mervärde för invånare och 
besökare i kommunen. Myndighetsutövning är ett ytterligare verksamhets-
område inom förvaltningen där enheten för plan- och bygg, miljöenheten 
samt räddningstjänsten bland annat arbetar med olika typer av 
tillståndsgivning och tillsynsärenden. 
 
Gemensamt för alla enheter är alltså att vi vill kunna erbjuda en hög 
servicegrad och medverka till att skapa mervärden, utveckling och tillväxt i 
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Ljusdals kommun. Vi vill verka för att detta sker i samverkan med övriga 
verksamheter inom den kommunala organisationen samt tillsammans med 
alla andra lokala aktörer i kommunen såsom företag, föreningsliv, 
organisationer och allmänhet. 
 
Ska vi nå framgång i vår ambition att utveckla Ljusdals kommun så är det 
viktigt att vi alla hjälps åt med att dra åt samma håll...."  
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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