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KS § 165 KLK.2019.4 00

Eventuellt övriga ärenden

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att som extra ärende hantera KLK
2019.336 Försäljning av Kaptensgården Åsljunga - fastigheten
Åsljunga 97:1.
___________
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KS § 166 KLK.2019.435 041

Delårsrapport 2019

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar att för sin del godkänna reviderad
Delårsrapport 2019-06-30 för Örkelljunga kommun.

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till
revisorerna inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet.

Bakgrund
Föreligger Delårsrapport 2019 för Örkelljunga kommun.

Väsentliga händelser sedan årsskiftet

· Antalet invånare i kommunen ökade med 92 personer till 10
266 invånare under första halvåret 2019. Örkelljunga kommun
passerade 10 300 invånare under augusti månad.

· Sex nya bostäder i form av parhus kommer att byggas i Eket, 4
tvårumslägenheter och 2 trerumslägenheter.

· Kommunens nya Hälsoförskola blev klar under sommaren
2019.

· Ny mandatperiod, vilket även innebär, ny mandatfördelning,
samt många nya ledamöter i utskott och nämnder.

· Kommunen har tecknat samarbetsavtal med RSNV med
innebörden att RSNV ska bistå kommunen med expertkunskap
inom områdena Krisberedskap och Civilt försvar.

· Ny redovisningslag som kommer att påverka den ekonomiska
redovisningen och resultatet gäller fr.o.m. 2019.

· Ändrat programutbud på gymnasieskolan läsåret 2020/2021.
Beslutet innebär att Fordons- och Transportprogrammet ska
fasas ut fr.o.m. höstterminen 2019 och att årets antagning till
Fordons- och Transportprogrammet stoppas.
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För den samlade kommunförvaltningen uppgick resultatet till 20,1 mkr
beräknat enligt blandmodellen.

Resultatökningen jämfört med samma period föregående år förklaras
framför allt av uppgången i värdepapper. Skatteintäkter och generella
statsbidrag ökar framför allt till följd av en ökad befolkning. Sett till
förändringar i verksamhetens nettokostnader är det främst driftbidragen
från Migrationsverket som minskat vilket verksamheten delvis tagit
hänsyn till i budget. Antalet elever har ökat och därför har också
kostnaden för köpta utbildningsplatser ökat. Köpta vårdplatser för barn
och unga ökar, framför allt till följd av höjda avgifter.
Pensionskostnaderna ökar till följd av att lönenivåerna ökat

Förvaltningsverksamheten
Den samlade förvaltningsverksamheten visar en samlad
budgetavvikelse på -7,6 mkr vilket ska jämföras med avvikelsen på
-10,0 mkr vid halvårsskiftet 2018-06-30.

Budgetavvikelse per nämnd,

mkr

2018-06-

30

2019-06-

30Kommunstyrelsen 2,0 0,7

Revision 0,0 0,0

Överförmyndarnämnden -0,2 -0,4

Samhällsbyggnadsnämnden -0,2 -1,0

Vatten och avlopp 0,0 0,0

Kultur- och fritidsnämnden -0,8 -0,4

Utbildningsnämnden -4,3 -1,5

Socialnämnden -6,5 -5,0

Totalt -10,0 -7,6

Kommunstyrelsens behandling
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnas information om
Delårsrapporten från Linus Åstradsson, Minna Jebrill och Richard
Johnsson, Serkon, samt kommunchef Stefan Christiansson

Richard Johnsson informerar dessutom kommunstyrelsen om
verksamheten med gymnasieskolor.

Beslutsunderlag
Reviderad Delårsrapport 2019 efter KS.pdf
___________
Expedieras reviderad delårsrapport till:
Revisorerna
Kommunfullmäktige, (tillsammans med revisorernas rapporter)
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KS § 167 KLK.2019.22 00

Information från ekonomichefen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen från Stefan
Christensson till handlingarna.

Bakgrund
Kommunchef Stefan Christensson informerar om budgetprocessen.
___________
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KS § 168 KLK.2019.422 045

Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests
motpartsexponeringar avseende derivat

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

· att Örkelljunga kommun bekräftar att ingången
borgensförbindelse av den 22 juni 2000
(”Borgensförbindelsen”), vari Örkelljunga kommun åtagit
sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för
Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”)
förpliktelser, alltjämt gäller, samt att Kommuninvest äger
företräda Örkelljunga kommun genom att företa samtliga
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av
borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till
Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.

· att Örkelljunga kommun bekräftar att regressavtalet
undertecknat av Örkelljunga kommun den 8 juli 2011, vari
det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar
regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle
framställa anspråk gentemot någon eller några av
medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.

· att Örkelljunga kommun bekräftar att garantiavtalet
undertecknat av Örkelljunga kommun den 8 juli 2011, vari
Örkelljunga kommuns ansvar för Kommuninvests
motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt
gäller.

· att alla handlingar med anledning av detta beslut ska
undertecknas av kommunens firmatecknare i enlighet med
Kommunstyrelsens beslut om behörighet att teckna
kommunens firma.
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Beskrivning av ärendet
Örkelljunga kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening
som bedriver upplåningsverksamhet i det helägda dotterbolaget
Kommuninvest i Sverige AB (publ). Samtliga medlemmar har tecknat
Borgensförbindelse. Örkelljunga kommun utfärdade sin
borgensförbindelse den 22 juni 2000 och har bekräftat densamma
genom beslut av fullmäktige den 25 oktober 2010. En
borgensförbindelse är enligt lag endast giltig i 10 år från den dag då
åtagandet ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet
bekräftats genom beslut av fullmäktige. Giltighetstiden för Örkelljunga
kommuns borgensåtagande kommer således inom kort att löpa ut.
Utöver borgensåtagandet har samtliga medlemmar tecknat ett separat
Regressavtal med Kommuninvest, samt ett Garantiavtal som är ett avtal
om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar
avseende derivat.

För att underlätta för medlemmarna har Kommuninvest beslutat att
tillämpa ett gemensamt förfarande för samtliga bekräftelser, vilket
innebär att även Regressavtalet och Garantiavtalet ska bekräftas i
samband med Borgensförbindelsen. Det är av största vikt att
instruktionerna enligt bilaga från Kommuninvest följs.

Beslutsunderlag
Protokoll 2019-08-21 - KSAU § 197
Rev Tjänsteskrivelse bekräftelse avtal Kommuninvest.pdf
Rev Följebrev borgen_avtal Örkelljunga kommun.pdf
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 169 KLK.2019.374 042

Initiativ, SD - Initiativ till kommunstyrelsen om
besparingar i socialnämnden

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar att styrelsen i ett yttrande till
revisorerna (KS § 151/2019) framfört följande:

"Kommunens utredning avseende kostnader för
flyktingmottagande och integrationsarbete innehåller inte en
jämförelse mellan olika kommuner. Kommunen jobbar just nu
aktivt med en generell översyn av kommunens kostnader för att nå
en budget i balans. Som en del i detta arbete kommer intäkterna
och kostnaderna för flyktingmottagande och integrationsarbetet
att genomlysas och en jämförelse kommer att göras med andra
kommuners intäkter och kostnader för flyktingmottagande och
integration."

Bakgrund
I initiativ till kommunstyrelsen framför Niclas Bengtsson och Anneli
Eskilandersson följande för Sverigedemokraterna:

"I socialnämnden yrkade Stefan Svensson (SD) att göra en
genomlyssning av flyktingverksamheten och dess kostnader i
kommunen, detta yrkande avslogs, Då vi hävdar att det är viktigt att
känna till dessa kostnader och se vilka besparingar som kan göras även
på detta område så föreslår vi:

-Att kommunstyrelsen ger socialnämnden i uppdrag att göra en
fullständig genomlyssning av kommunens flyktingverksamhet och alla
dess kostnader".

Beslutsunderlag
Protokoll 2019-08-21 - KSAU § 198
Initiativ, SD - Besparingar i socialnämnden
Svar till revisionen.pdf
___________

Expedieras till:
Niclas Bengtsson, Anneli Eskilandersson, Stefan Svensson
Socialnämnden, Stefan Christensson, Serkon

9(21)



Sammanträdesprotokoll 2019-09-04
Kommunstyrelsen

KS § 170 KLK.2019.24 00

Information från kommunchefen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen från Stefan
Christensson till handlingarna.

Bakgrund
Kommunchef Stefan Christensson informerar om

· kommunstyrelsens verksamhet

· risk- och sårbarhetsanalyser

· hot i verksamheten, samt

· ledarforum om ledarskap.
___________
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KS § 171 KLK.2019.241 251

Markanvisning - Del av fastigheten Västra Ringarp
8:431, exploatering för bostadsändamål - Hamiltone
Fastigheter AB

Kommunstyrelsen förslag

Kommunfullmäktige beslutar att upplåta markanvisning för del av
Västra Ringarp 8:431 i enlighet med det underlag till avtal som
har tagits fram. Upplåtelsen sker till förmån för bolaget Hamiltone
Fastigheter AB som för sin del har medgivit avtalet.

Markområdet överlåts till bolaget till ett pris om 23 kr/m2
förbehållet att avtalade villkor uppfylls.

Niclas Bengtsson, Michael Bengtsson och Tommy Rosenquist
reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följande:

Sverigedemokraterna ser generellt positivt på att det byggs fler
bostäder i kommunen men på den utpekade marken vill vi först utreda
möjligheterna att bygga en ny modern grundskola som kan ge våra
elever i kommunen bra förutsättningar och en modern och trevlig
studiemiljö. Behovet av en ny grundskola är akut och det är oklart om
det finns någon lösning idag inom överskådlig tid. Alliansen ovilja att
genomföra tidigare fattade kommunfullmäktigebeslut har försenat
byggandet av ett nytt äldreboende, vilket i sin tur försenar en
ombyggnad av lokalerna som skulle kunna ge åtminstone provisoriska
extra platser till grundskolan Mården. Dessa lokaler är dock dåligt
anpassade och kräver undantag från moderna regler vid byggande av
en grundskola. Det är också oklart när de kommer kunna påbörjas en
renovering av dem och när de då kan stå färdiga.

Nu är det vår uppfattning att kommunen bör se över vilka möjligheter
som finns att bygga en ny grundskola på den mark som pekas ut i detta
ärende men eftersom inte detta fick gehör så reserverar vi oss emot
beslutet.
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Beskrivning av ärendet
Ärendet har varit föremål för ställningstagande och beslut med
anledning av den tidigare tjänsteskrivelsen i ärendet.
Kommunledningsförvaltningen fick genom kommunstyrelsens beslut,
2019-04-01 §119, uppdraget att fullfölja förhandling med
markintressenten. Förlaget till markanvisningsavtal skall innehålla
villkor om pris, omfattning och övriga exploateringsåtaganden.

Underlag till avtal har tagits fram och har godtagits av motparten,
företrädd av bolaget Hamiltone Fastigheter AB. Avtalet innebär villkor
för motparten att svara för utföranden och samtliga kostnader.
Avtalsfullföljden avser att slutligen medföra i att markområdet,
omfattande cirka 8500 m2, överlåtes emot ett pris om 23 kr/m2. Priset
är lågt satt jämfört med den nivå som kommunen brukar ta ut vid
tomtförsäljning i Örkelljunga tätort. Särskilda skäl har beaktats för
priset för detta fall enligt det som framgår enligt nedan.
Området utgörs i praktiken av råmark som kommer att kräva
omfattande markarbeten. Till området saknas framdragna
ledningsanslutningar, vilket innebär stora markarbeten. Utfartsvägarna
från området har ingen planlagd lösning, beträffande utformning och
omfattning, som då behöver lösas för projektet. Förutsättningar för
grundläggningen är oklara i och med att det inte finns något aktuellt
detaljerat geotekniskt underlag framtaget.

Den miljötekniska undersökningen som nyligen har genomförts, av den
tidigare närliggande deponin, indikerar inte på att platsen skulle vara
påverkad av markföroreningar.

Iordningställandet av tomtmarken kräver större åtaganden för
exploatören än i normalfallet. Bedömningen är också att de rättsliga
regleringarna, så som bygglov och fastighetsbildning, blir
omständligare kräver mer av sökanden beträffande preciseringar.
Konsekvensen blir att större kostnader uppstår för det faktiska
genomförandet som i så fall uppvägs av lägre tomtpris.

Förslag till beslut från Mikael Strömbäck
Markanvisning upplåts för del av Västra Ringarp 8:431 i enlighet med
det underlag till avtal som har tagits fram. Upplåtelsen sker till förmån
för bolaget Hamiltone Fastigheter AB som för sin del har medgivit
avtalet.
Markområdet överlåts till bolaget till ett pris om 23 kr/m2 förbehållet
att avtalade villkor uppfylls.
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Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige beslutar att upplåta markanvisning för del av
Västra Ringarp 8:431 i enlighet med det underlag till avtal som har
tagits fram. Upplåtelsen sker till förmån för bolaget Hamiltone
Fastigheter AB som för sin del har medgivit avtalet.

Markområdet överlåts till bolaget till ett pris om 23 kr/m2 förbehållet
att avtalade villkor uppfylls

Kommunstyrelsens behandling

Yrkanden
Gunnar Edvardsson, Christian Larsson, Thomas Bjertner och Leif
Svensson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Niclas Bengtsson yrkar avslag på förslaget och anger att kommunen
bör se över vilka möjligheter som finns att bygga en ny grundskola på
den mark som pekas ut i detta ärende.

Proposition
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden
proposition på arbetsutskottets förslag mot Niclas Bengtssons yrkande,
varefter kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag.

Niclas Bengtsson, Michael Bengtsson och Tommy Rosenquist
reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för Niclas Bengtssons
yrkande.

Beslutsunderlag
Protokoll 2019-08-21 - KSAU § 201
Tjänsteskrivelse- Fullföljd
Avtalsunderlag- Undertecknat av motparten (1 ex. för beslut)
Protokoll 2019-05-08 - KS § 119
Presentation- Bebyggelseförslag, hyresnivåer
Tjänsteskrivelse
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 172 KLK.2019.388 403

Remiss - Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet
gällande torvtäkt inom Flåssmyr berörande Killhult 3:72
m.fl.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar uttala att Örkelljunga kommun intet
har att erinra emot att tillstånd ges enligt ansökan till
torvtäktsverksamhet inom Flåssmyr berörande fastigheterna
Killhult 3:72 m fl.

Tomas Nilsson deltar inte i beslutet.

Bakgrund
Länsstyrelsen Skåne översänder remiss om ansökan om tillstånd till
miljöfarlig verksamhet för torvtäktsverksamhet på fastigheten Killhult
3:72 m fl, Flåssmyr, Örkelljunga kommun för yttrande/ev yttrande
senast den 9 augusti 2019.

Remisstiden har förlängts till 13 september.

Yttrande från Mikael Strömbäck
Miljöprövningsdelegationen har 2019-07-01 inkommit med remiss
angående yttrande gällande rubricerat ärende.

Begäran om anstånd för att komma in med yttrande skickades in
2019-07-02 och beviljades i enlighet med begäran 2019-07-03.

Yttrandet skall därmed ha inkommit senast 2019-09-13 till
Miljöprövningsdelegationen.

Internremiss begärdes 2019-07-04 av kommunens miljöstrateg för
beaktande utifrån miljöaspekterna. Yttrande kom in 2019-08-03.
Konstateras att Örkelljunga kommun i den inledande remissen under år
2017 inte lämnade in något yttrande gällande ärendet. Det skulle kunna
tolkas som om kommunen inte hade något att erinra emot
verksamheten.
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Miljöstrategen föreslår att Örkelljunga kommun skall ställa sig negativa
till att tillstånd lämnas. Detta med hänsyn till att våtmarker i allmänhet
i första hand bör bevaras av flera skäl samt specifikt att en del av
området ingår som objekt i kommunens naturvårdsprogram.
På platsen pågår det för närvarande brytning av torv. Ansökan gäller
fortsatt brytning inom befintligt och utökat område. Bedömningen är
att det är för sökanden, Fagerhults Torv AB, är det avgörande för
framtiden om tillstånd kan fås. Får inte företaget tillstånd för brytning
på längre sikt kan det befaras att verksamhet inom kommunen behöver
avvecklas.

Bedömningen är att de krav som länsstyrelsen kommer att ställa syftar
till att minimera risker och påverkan för miljön. Fortsatt brytning
innebär förstås en långvarig påverkan av den specifika platsen under
lång tid. Inom kommunen finns det äldre täkter som successivt är på
väg att bli återställda samt våtmarker som inte alls berörts av industriell
brytning.

Sammantaget innebär ett tillstånd endast fortsatt och utvidgad
verksamhet på en redan påverkad plats. Bolagets kommande
investeringar i kommunen blir säkert påverkade av beslutet.

Mikael Strömbäck föreslår att kommunstyrelsen uttalar att Örkelljunga
kommun inte har något att erinra emot att tillstånd ges.

Kommunstyrelsens behandling

Yrkande
Per-Uno Nilsson, Niclas Bengtsson, Michael Bengtsson, Tommy
Rosenquist och Tommy Brorsson yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag vilket bifalles.

Tomas Nilsson deltar inte i beslutet.
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Beslutsunderlag
Protokoll 2019-08-21 - KSAU § 202
Tjänsteskrivelse
Epost- Skrivelse angående översändande av remiss
Remiss
Yttrande- Internremiss
Karta- Områdets läge
___________

Expedieras till:
Länsstyrelsen Skåne enligt anvisningar
Mikael Strömbäck
Katia Lilja
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KS § 173 KLK.2019.101 07

Information från Familjen Helsingborg

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen från Christian
Larsson och Niclas Bengtsson till handlingarna.

Bakgrund
Christian Larsson och Niclas Bengtsson informerar om senaste mötet
med familjen Helsingborg som behandlade bl a Verksamhetsplanen och
begreppet Stadsbygd. Vidare hanterades förändringen att familjens
nätverk ska söka bidrag ur den gemensamma budgeten för
genomförande av projekt. Slutligen diskuterades gemensamma
utgångspunkter kring placeringar av barn i familjehem.
___________
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KS § 174 KLK.2019.21 00

Informationsärenden 2019

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationsärendet till
handlingarna.

Bakgrund
Länsstyrelsen Stockholm - Information till kommun- och regionchef -
Uppföljning av minoritetspolitikens utveckling 2019, KLK 2019.434
___________

18(21)



Sammanträdesprotokoll 2019-09-04
Kommunstyrelsen

KS § 175 KLK.2019.414 303

Utökning av Verksamhetsområde för Örkelljunga
kommuns vatten- och avloppsanläggning - Bruket m m

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att utöka kommunens
verksamhetsområde för Örkelljunga kommuns Allmänna
vatten- och avloppsanläggning enligt beslut från
samhällsbyggnadsnämnden att gälla fr o m 2019-10-01.

Kommunfullmäktige noterar att beslutet om utökning av
verksamhetsområde åvilar kommunfullmäktige och att detta inte
uppmärksammats av samhällsbyggnadsnämnden.

Sammanfattning
VA-enheten föreslår Örkelljungas kommunfullmäktige att besluta om
att fastställa verksamhetsområde för Örkelljunga kommuns allmänna
vatten-och avloppsanläggning att gälla från och med 2019-01-01.

Motivering till beslut
Enligt § 6 i lagen om allmänna vattentjänster skall kommunen
bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattenförsörjning och
avlopp skall ordnas i ett större sammanhang genom en allmän
anläggning.

Fastställandet av den allmäna VA-anläggnings verksamhetsområde har
den betydelsen att VA-lagstiftningens offentligrättsliga regelsystem blir
gällande inom verksamhetsområdet och därmed även gällande ABVA,
vilken reglerar rättigheter och skyldigheter mellan huvudman och
brukare av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen.
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Nuvarande gällande verksamhetsområde för den allmänna vatten- och
avloppsanläggningen har reviderats vid ett antal tillfällen under åren.
Fastigheter, som är belägna utanför fastställt verksamhetsområde, är
inte uteslutna från möjligheten att ansluta sig till den allmänna vatten-
och avloppsanläggningen. Då det utanför verksamhetsområdet råder
avtalsfrihet kan man genom upprättande utav avtal reglera villkor och
kostnader så att även dessa fastigheter kan ges möjlighet att ansluta sig
och då oftast via privat utbyggda ledningar i de fall då ledningsnätets
kapacitet tillåter och ledning finnes. På så vis kan eventuellt fler
fastigheter erbjudas möjlighet till anslutning till den allmänna vatten-
och avloppsanläggningen trots att de inte är belägna inom gällande
verksamhetsområde.

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat fastställa verksamhetsområde
för Örkelljunga kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning i
enlighet med nedanstående uppgifter, att gälla från och med
2019-01-01:

Fastighetsförteckning för utökat verksamhetsområdet för vatten
och utökat verksamhetsområdet för spillvatten i Örkelljunga
kommun, Örkelljunga tätort, Bruksområdet.

Verksamhetsområdet för vatten behöver utökas med följande
fastigheter:
Bryggan 1, Glindret 1, Glindret 2, Glindret 3, Glindret 4
Metspöet 2, Metspöet 3, Metspöet 4, Metspöet 7, Åran 1
Åran 2, Östra Ringarp 8:102

Verksamhetsområdet för spillvatten behöver utökas med följande
fastigheter:
Bryggan 1, Glindret 1, Glindret 2, Glindret 3, Glindret 4, Metspöet 1
Metspöet 2, Metspöet 3, Metspöet 4, Metspöet 7
Nätet 1, Sänket 1, Sänket 2, Åran 1, Åran 2
Östra Ringarp 8:102, Östra Ringarp 8:190
Östra Ringarp 8:308, Östra Ringarp 8:340

Beslutsunderlag
Protokoll 2019-08-28 - KSAU § 206
Utökat VA SBN 2018-12-10 paragraf 108.pdf
Utökad verksamhetsområde.pdf
___________

Expedieras till: Kommunfullmäktige
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KS § 176 KLK.2019.336 253

Försäljning av Kaptensgården, Åsljunga - fastigheten
Åsljunga 97:1

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att försälja fastigheten Åsljunga
97:1, Kaptensgården, Sjökaptensvägen 2, 286 72 Åsljunga till Kate
Svensson, Sandflygsgatan 15, 263 39 Höganäs mot en
överenskommen köpeskilling om 2 985 000 kronor.

Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat uppdra åt fastighetschef
Mathias Svensson att lämna ut fastigheten Åsljunga 97:1,
Kaptensgården, Åsljunga till försäljning. Försäljningen genomförs
under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut.

Föreligger köpekontrakt med förslag till försäljning av fastigheten till
Kate Svensson, Höganäs.

Beslutsunderlag
Protokoll 2019-05-15 - KSAU § 133
GDPR Köpekontrakt Kaptensgården.pdf
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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