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§ 1 Revisorernas övergripande granskning
Dnr KST 2014/28

Sammanfattning av ärendet
Vatje styrelse och nämnd ska enligt kommunallagen årligen granskas av kommunens
revisorer. Därför genomförs varje år en övergripande granskning där syftet är att
bedöma om styrelsen eller nämnden har skapat förutsättnillgar för tillräcklig styrning
och uppföljning. Som ett led i denna granskning genomförs en enkätundersökning.
Den riktas enbart till politiker i nämnder och styrelse och handlar i år framförallt om
ekonomi- och personalfrågor.
Revisorerna använder resultatet från enkätundersökningen i en dialog med nämnder
och styrelse för att diskutera vilka utvecklingsbehov som finns och för att lokalisera
eventuella brister eller risker och för att diskutera vad som bör prioriteras i den
fortsatta utvecklingen av organisationen.
Vid dagens sarnmanh'äde presenterar Hans Wennerholm från Deloitte och
kommunens revisorer utfallet av den genomförda granskningen.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tackar kommunrevisorerna för informationen.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 2 Svar på motion om Torsby som
Fairtradekommun
Dnr KST 2011/419

Sammanfattning av ärendet
Miljöpartiet de Gröna genom Karl-Erik Keck lämnade en motion till
kommunfullmäktige 2011-11-21 § 125 som lyder;

"Som ett steg mot en rättvisare värld har fler och fler kommuner i Värmland utropat
sig som Fairtradekommuner. Detta innebär bl.a., att man vid upphandling köper
rättvisemärkta varor där det är möjligt och verkar för att affärer i kommunen har
rättvisemärkta varor i sina sortiment.
Miljöpartiet De Gröna, menar att det är önskvärt att även vår kommun, Torsby
diplomeras sig som Fairtradekommun. Det behöver då utredas vad som krävs för att
uppnå detta mål."
Upphandlingsstrateg Per Kjellqvist och kostchef Ninni Boss svarar att;
Idag saknas det anvisningar och riktlinjer för att upphandla alternativt köpa
Fairtradeprodukter där så är möjligt och om ekonomi tillåter. Utan näringslivets
medverkan blir det svårt för Torsby att bli diplomerad Fairtrade City kommun. Vad
som krävs för att nå detta mål finns angivet i Fairtrade Sveriges egna dokument som
finns i bilaga.
Ninni Boss går igenom delar av dokumentet och konstaterar att fler aktörer måste
involveras för att kunna gå vidare med ärendet. För att Torsby kommun ska kunna
diplomera sig som Fairtradekommun förutsätts att näringslivet är involverat.

Handlingar i ärendet
Motion från miljöpartiet angående Torsby som Fairh'adekommun, 2011-11-21
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-10, § 120

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsen är positiv till att TOl'sby kommun diplomerar sig som
Fairtradekommun. TUAB (Torsby utveckling AB) får i uppdrag att utreda frågan
tillsammans med näringslivet.
2. Motionen är bifallen vad gäller motionärens önskan att få frågan utredd.
3. Motionen är besvarad vad gäller Miljöpartiets önskan att Torsby kommun
diplomerar sig som Fairtradekommun.

Beslutet skickas till
kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 3 Svar på motion om läxor
Dnr KST 2013/678

Sammanfattning av ärendet
Inger Laren (FP) har 2013-10-21 lämnat in en motion till kommunfullmäktige:
"Den senaste tiden har det i media bedrivits en intensiv debatt om läxor. I Torsby
Kommuns skolplan nämns inte ordet läxor. Det borde vara viktigt för oss politiker att
ha synpunkter på om och i så fall vilken typ av läxor barnen skall ha - om de t.ex. skall
vara till för inlärning eller förankring av kunskaperna. Vi borde också ta ställning till
om kommunen skall tillhandahålla läxhjälp . Med tanke på ovanstående yrkar jag på
att Torsby Kommun tar fram riktlinjer för hur ev läxor skall användas i grundskolan."
Svar på motionen: Läroplanerna innehåller de riktlinjer som Barn- och
utbildningsnämndens verksamheter ska följa. Dialog om läxors syfte och innehåll ska
föras inom respektive verksamhet och ska inte regleras genom politiskt tagna riktlinjer.
Politiken ska heller inte ta ställning till om kommunen ska tillhandahålla läxhjälp.
Läroplanernas riktlinjer är tillräckligt tydliga och säger att skolan ska uppmärksamma
och stödja elever i behov av särskilt stöd samt att pedagogen ska ta hänsyn till den
enskilde elevens behov, förutsättningar och erfarenhet.

Handlingar i ärendet
Motion om läxor, Inger Laren 2013-10-21
Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-05, § 108

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.

Beslutet skickas till
kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 4 VA-policy för Torsby kommun
Dnr KST 2012/493

Sammanfattning av ärendet
Syftet med en VA-policy är att skapa en långsiktig och hållbar planering för hur V A
försöljning och VA-utveckling ska utformas både inom och utanför nuvarande VA
verksamhetsområden, utifrån de lagkrav och förutsättningar som finns. Denna V A
policy är det andra steget aven VA-Plan för Torsby kommun. Det första steget, VA
översikten blev klar i december 2012 och presenterades för kommunstyrelsen
2013-01-14.
VA-policyn är ett styrdokument för planering och projektering av vatten och avlopp.
Policyn ger stöd och vägledning för beslut i frågor om VA både inom och utanför VA
verksamhetsområden. Förslag till VA-policy tas fram i samarbete mellan berörda
förvaltningar och kommer att antas av kommunfullmäktige som delrapport två av tre.

Handlingar i ärendet
VA-Plan för Torsby kommun 2013-11-29
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2013-12-09

Kommunstyrelsens beslut
VA-policy för Torsby kommun antas.

Beslutet skickas till
kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 5 Behov av platser gällande
flyktingmottagande och mottagande av
ensamkommande barn
Dnr KST 2013/573

Sammanfattning av ärendet
Bakgrund: När det gäller det kommunala flyktingmottagandet av personer med
uppehållstillstånd finns det, utifrån Migrationsverkets prognos ett fortsatt stort behov
av att mottagande för nyanlända de kommande åren. Enligt prognosen kommer 55 200
nyanlända att beviljas uppehållstillstånd under 2014 och under 2015 förväntas antalet
att öka ytterligare. En förändring föreslås träda i kraft efter årsskiftet gällande
ersättning till kommunerna för flyktingmottagande. Denna förändring innebär att
mottagande i förhållande till befolkningsmängd kommer att ligga till grund för en
prestationsbaserad ersättning.
Beträffande ensamkommande barn har riksdagen beslutat om en lagändring som ger
Migrationsverket utvidgade möjligheter att anvisa kommunen om att ta emot
asylsökande ensamkommande barn. Detta mot bakgrund av att behovet av platser är
akut. Beslutet innebär att Migrationsverket kan anvisa samtliga kommuner efter den 1
januari 2014 att ta emot ensamkorrunande barn. Det gäller såväl kommuner som har en
överenskommelse att ta emot ensamkommande barn som kommuner utan
överenskommelse.
I Värmland finns idag ett stort antal asylsökande i lägenheter som kommuner hyr ut
till Migrationsverket samt i boenden där avtal slutits av Migrationsverket med privat
fastighetsägare. Det finns fortfarande önskemål från kommunernas sida om gällande
närvaro, kommunikation och information med Migrationsverket.
Vi har en situation i länet där det totala ansvaret som kommunerna har på området är
ojämnt fördelat och det är tämligen tydligt att de kommuner som har eller har haft
lediga lägenheter har ett större mottagande. Både på kort och på lång sikt är
bostadsförsöljningen en kärnfråga när det gäller möjligheter att klara av att öka
mottagandet.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Flyktingmottagande: Torsby kommun har en överenskommelse om
flyktingmottagande som gäller tillsvidare. Länsstyrelsen Värmland framställer om
behov av att kommunen skriver en tilläggsöverenskommelse som gäller under 2014
och 2015 på 40 anvisningsbara platser per år.
Ensarnkommande barn: När det gäller asylplatser för ensamkommande barn kommer
kommunen sannolikt att behöva fördubbla antalet asylplatser mot bakgrund av den
modell som kommer att användas för anvisning av barn efter årsskiftet. Om
kommunen ligger kvar på tre asylplatser finns det en sannolikhet att barn kommer att
anvisas till kommunen utöver överenskommelsen.
Gösta Kihlgren informerade vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanh'äde 2013
12-10 om läget i Torsby. Administrativt kan vi hantera en ökning av platser gällande
flyktingmottagande och mottagande av ensarnkommande barn. I och med att
Migrationsverkets vill placera dem runt Torsby tätort, finns det ett problem med skola,
bostäder o.s.v. Vid Värnäs finns både skola och bostad er som skulle passa. Det
diskuterades även om det finns någon utbyggnadsmöjlighet i anslutning
tillomsorgsförval tningen.
Vid dagens sammanträde konstateras att rapporteringen får ses som en slags
delredovisning i avvaktan på samråd med Länsstyrelsen. Kalja Berglund kommer att
bjudas in till ett kommande kommunstyrelsesammanträde.

Handlingar i ärendet
Länsstyrelsen Värmland - Behov av platser gällande flyktingmottagande och
mottagande av ensamkommande barn, 2013-11-22
Kommunstyrelsens sarnhällsutskott 2013-12-09, § 179

Kommunstyrelsens beslut
1. Gösta Kihlgren får i uppdrag att förhandla med länsstyrelsen om en realistisk
utökning av antalet anvisningsbara platser och att ta fram en tilläggsöverenskommelse .
gällande 2014 och 2015.
2. Omsorgsnärnnden får i uppdrag att undersöka möjligheten att utöka antalet
asylplatser för ensamkommande barn. Från och med årsskiftet kommer Torsby
kommun att ha ett minikrav på fyra asylplatser, enligt den nya lagen och utifrån
kommunens förutsättningar.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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3. Katja Berglund från Länsstyrelsen i Värmland inbjuds till kommunstyrelsens
kommande sammanträde för information kring ärendet.

Beslutet skickas till
Johanna Lundkvist
Gösta Kihlgren
Kommunstyrelsen
Socialnämnden

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 6 Bredbandsutbyggnad
Dnr KST 2013/856

Sammanfattning av ärendet
Beslut om förestående stamfiberutbyggnad och ytterligare utbyggnad utanför
stamfiberbyggnation. Principer om upplåtelse av befintlig kanalisation till
fiberföreningar .
Samtliga investeringar utom anslutningar till Utterbysätern och Labråten finns inom
de områden som kommunen identifierat som viktigast.
Utbyggnaden finansieras genom 50% kommunala medel och 50% medel från Region
Värmland enligt den handlingspian som framtagits för bredbandsfinansiering,
beslutad av Region Värmland 2013-12-19.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens sarnhällsutskott 2013-12-09, § 192

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunen åtar sig att bekosta kanalisation och rör till tele stationen i Rinn som
saknar ADSL-utbyggnad och därmed är nedläggningshotad, vidare bekostar kommun
en kanalisation och ett tomrör från tele stationen i Rinn till Stormtorp c:a 4 km mot
Hagfors kommun. Kommunen bekostar även kanalisation och ett tomrör mellan
Lillkast och Utterbysätern c:a 3 km detta för att möjliggöra anslutning av fastigheter i
Utterbysätern. Dessa sträckor är kostnadsberäknade till c:a 1,5 miljoner. Bada och Rinn
ingår i en gemensam fiberförening, Bada Fiber ekonomisk förening som samförlägger
kanalisation med den stamfiber som kommunen anlägger.
2. Kommunen åtar sig att bekostar kanalisation och rör från tele stationen i Brattmon till
tele stationen i Höljes vars station saknar ADSL-utbyggnad och dälmed är
nedläggningshotad. Näringsliv och att möjliggöra anslutning för fortsatt
näringslivsutveckling är ett av kommunens prioriterade områden och om en fiber i
framtiden ska anläggas till Långflon är Höljes närmaste station att ansluta till. Sträckan
är kostnadsberäknad till c:a 3,0 miljoner.
3. Kommunen samförlägger kanalisation med Svenneby fiberförening längs med nedre
Svennebyvägen för att möjliggöra förbindelse till Sunne kommun. kostnad c:a 0,5

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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miljoner.
4. Kommunen skall, om behov visar sig, bygga stamfiber från Snårberg, korsningen
mot Tjärnberget, till Flatåsen för att fibrera stationen och möjliggöra anslutning för
Nyskoga fiberförening med Digerberget och eventuellt Björbysätern. Kostnad c:a 1.5
miljon.
5. Kommunen bekostar kanalisation och rör mellan vattenverk via Väls till Västanå för
att möjliggöra anslutning av fastigheter i och kring Labråten till Rådoms fiberförening.
Kostnad c:a 0,5 miljoner.
6. Kommunen bekostar kanalisation och rör mellan Bastvålen via Lillskogshöjden till
Bollsjöhöjden för att möjliggöra anslutning av fastigheter i och kring Lillskogshöjden
till Sörmarks fiberförening. Kostnad c:a 1.0 miljon.
7. Torsby kommun äger idag en hel del kanalisation inom tätorten och ett tomrör till
Stöllet. Fiberföreningar som ligger i och kring dessa kanalisationer föreslås få nytija
dessa utan kostnad för föreningen där så är möjligt med hänsyn taget till korrununens
eget framtida behov.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 7 Värmlands läns Vårdförbund, delårsbokslut
2013
Dnr KST 2013/760

Sammanfattning av ärendet
Anders Björck informerar om Värmlands läns Vårdförbund. Värmlands läns
vårdförbund är ett kommunalförbund med direktion enligt kommunallagen och har
sitt säte i Karlstad. Medlemmar i vårdförbundet är samtliga kommuner i Värmlands
län. Vårdförbundet har till ändamål att inom Värrnlands län vara huvudman för vissa
hem för vård eller boende och därvid, på uppdrag av hemkommunen, ombesörja
vården enligt de bestämmelser som anges i bl.a. Social~änstlagen (SOL) och Lag med
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).
Värrnlands Läns Vårdförbund överlämnar delårsbokslut för 2013 till
kommunfullmäktige för kännedom.

Handlingar i ärendet
Värrnlands läns Vårdförbund, delårsbokslut 2013, 2013-11-11

Kommunstyrelsens beslut
Torsby kommun tackar för informationen kring delårsbokslutet.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 8 Värmlands läns Vårdförbund,
förbundsordning och bilagor
Dnr KST 2014/31

Sammanfattning av ärendet
Anders Björck informerar om Värmlands läns Vårdförbund. Värmlands läns
vårdförbund är ett korrununalförbund med direktion enligt kommunallagen och har
sitt säte i Karlstad. Medlenunar i vårdförbundet är samtliga kommuner i Värmlands
län. Vårdförbundet h ar till ändamål att inom Värmlands län vara huvudman för vissa
hem för vård eller boende och därvid, på uppdrag av hemkommunen, omb esörja
vården enligt de bestämmelser som anges i bl.a. Social~änstlagen (SOL) och Lag med
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).
Värmlands läns Vårdförbund har reviderat förbundsordningen och det rör sig om:
•

redaktionella ändringar

•

ny lagstiftning

•

regler för styrning av verksamheten och

•

att förbundet driver beroendecentrum Värmland.

Handlingar i ärendet
Värmlands läns Vårdförbund förbundsordning, 2013-11-11

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Torsby kommun antar revideringen av förbundsordningen i sin helhet.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 9 Granskning av PA-systemet
Dnr KST 2013/799

Sammanfattning av ärendet
Under h östen har Deloitte AB på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en
granskning av kommunens P A-system.
Av revisorernas rapport framgår det att det finns 6 stycken synpunkter vilka skall
bidra till att förbättra processen kring systemet. Nedan kommer synpunkterna att
redovisas i kursiv stil och det tillhörande svaret/ kommentaren kommer i anslutning
att redovisas.
Fortsätta dialogen med kommunens verksamhet i syfte att fånga upp synpunkter kring PA
systemet.

HR-avdelningen för regelbundet en dialog med de olil<a verksamheterna i olika forum
och med enskilda personer i syfta att fånga upp verksamheternas synpunkter.
Undersöka behovet av utbildninglfortbildning i PA-system.

I dialogen med cheferna så fångar vi upp behovet av fortbildning, vilket vi genomför i
grupp eller individuellt beroende på fortbildningsbehov.
Fortsätta se över strukturen fdr backup avseende nyckelbefattningar kring PA-systemet.

Behovet av att det finns en backup för nyckelbefattningar är något som vi löst internt i
kommunen men det pågår även en diskussion med de andra grannkommunerna om vi
skulle kunna utforma någon gemensam funktion för att minska sårbarheten.
Tillse att problematiken kring hantering av årsarbetstid i PA-systemet åtgärdas.

Den problematik som var kopplad till årsarbetstiden i systemet var problem som fanns
initialt vilket är tillrättat. Det finns de som upplever att det finns störningar än idag
men det är kopplat till de egna rutinerna och inte till systemet.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Stärka upp kontrollfunktionen genom att attest sker av kvittensen på den genomforda
löneutbetalningen som skickas från banken.

Detta är en rutin som vi har infört från och september månad i år. Bankkvittens samt
utbetalningsordern stäms av samt förvaras gemensamt.
Överväga att i en riskanalys beakta löneprocessen och om nödvändigt utforma kontrollmoment
inom ramen for den interna kontrollen.

På HR-avdelningen följer vi upp avvikelser som vi får varningar om i våra system
samt så gör vi stickprov på verksarnhets- eller individnivå. Det är även viktigt att
verksamheterna påtalar vilka konh'oller som de vill att vi skall genomföra avseende de
olika processerna som handläggs inom avdelningen. En förfrågan om sådana
konh'ollmoment har ställts till förvaltningscheferna för respektive förvaltning.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av Anders Björck 2013-12-13

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom ovanstående redovisningar utifrån
kommunrevisorernas påpekanden.

Beslutet skickas till
Anders Björck
Kommunfullmäktige
Revisorerna

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 18

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL

2014-01-07

§ 10 Bostadsförsörjningsprogram
Dm KST 2013/809

Sammanfattning av ärendet
Bakgrund: Kommunen har planeringsansvaret för sin bostadsförsöljning, och skall
skapa förutsättningar för att alla skall kunna leva i bra bostäder. Kommunen skall
också främja ändamålsenliga åtgärder så att bostadsförsörjningen förbereds och
genomförs.
Bostadsförsörjning är inte enbart en fråga om nyproduktion utan också till stor del
fokuserad på det befintliga bostadsbeståndet. Utbudet på bostadsmarknaden styrs av
antalet bostäder som blir lediga för köp eller för hyrning. Det gäller både
hyreslägenheter och lägenheter i egnahem. Nyproduktion underlättar rörligheten i
beståndet genom att ge upphov till byten av bostäder med flyttkedjor av varierande
grad.
Med en bra bostad menas inte bara bostaden som sådan utan begreppet omfattar även
andra faktorer i omgivningen, och boendemiljön. Det handlar som tidigare har
påpekats inte enbart om boendemiljöer för nyproducerade bostäder utan det ffi' minst
lika viktigt att insatser görs i befintliga bostadsområden. Åtgärder skall gälla för alla
invånares behov av bostäder men vissa grupper kan särskilt behöva uppmärksammas
såsom äldre, funktionshindrade och ungdomar. Genom
bostadsförsöljningsplaneringen kan medborgarna få bättre inflytande och överblick
över hur den faktiska boendesituationen ser ut i kommunen.
Anders Björck förklcU'ar att den nya statistiken ser bra ut, kommunen har bl.a.
förhållandevis låg arbetslöshet.

Handlingar i ärendet
Bostadsförsöljningsprogram Torsby kommun 2014-2018
Kommunstyrelsens samhällsutskott, 2013-12-09, § 189

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Bostadsförsörjningsprogram för Torsby kommun 2014-2018 antas.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 19

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL

2014-01-07

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 20

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2014-01-07

§ 11 Öppettider på klämdagar och
lätthelgaftnar under 2014
Dnr KST 2014/5

Sammanfattning av ärendet
Klämdagar/lätthelgdagar under 2014
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Klämdagar/lätthelgaftnar h ålls kommunkontoret, lokalkontoret i Sysslebäck,
socialkontoret, barn- och utbildningsnämndens kansli, S*rneskolans expedition,
grundskolornas rektorsexpeditioner, Valbergsgården och personalkontoret öppna kl.
8-12.
Samtliga avdelningar skall ha minimibemanning. Öppettiderna annonseras i
Torsby Bladet.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av Johanna Lundkvist 2014-01-02

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 21

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL

2014-01-07

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar öppettider på klämdagar och lätthelgaftnar för 2014.

Beslutet skickas till
Lilian Olovsson
Johanna Lundkvist
HR-avdelningen
Förvaltningssekreterare i samtliga nämnder

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 22

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2014-01-07

§ 12 Val av fi rmatecknare
Dnr KST 2014/4

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens firma tecknas för tiden 2014-01-01 och fram till nästa val av:
kommunstyrelsens ordförande Ann-Katrin Järåsen (S) eller vice ordförande Anna-Lena
Carlsson (M) med kontrasignation av kommunchef Thomas Stjerndorff eller
bitr kommunchef Anders Björck.

Beslutet skickas till
De valda
Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL

2014-01-07

§ 13 Meddelanden
Dnr KST 2013/13

Sammanfattning av ärendet
Redovisade meddelanden som inkommit till kommunstyrelsen under tiden
2013-11-11 - 2013-12-04

Handlingar i ärendet
Redovisning av inkomna meddelanden 2013-12-04

Kommunstyrelsens beslut
Redovisade meddelanden enligt ovan läggs till handlingarna.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL

2014-01-07

§ 14 Delegeringsbeslut
Dnr KST 2013/4

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och ~änstemän enligt
en av kommunstyrelsen antagen delegeringsordning. Dessa beslut skall redovisas till
kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller
fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla
lämnad delegering.

Handlingar i ärendet
Redovisning av delegeringsärenden 2014-01-07

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegeringsbeslut.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

