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§ 154 Dnr 2022-000126 

Godkännande av dagordning 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna dagordningen. 
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§ 155 Dnr 2022-000100 

Kommunens påverkan av kriget i Ukraina 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund föredrar ärendet. 

Tydligare besked har kommit avseende förväntat antalet flyktingar som anvisas till 

kommunen enligt massflyktsdirektivet. Tio personer förväntas komma till 

kommunen från slutet av augusti. 

Kriget i Ukrainas påverkan på kommunen sker främst indirekt genom exempelvis 

höjd inflation.   
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§ 156 Dnr 2022-000127 

Verksamheten informerar  

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund och verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd 

föredrar ärendet. 

Kommunchef Erik Hedlund informerar: 

-Telefonväxeln kommer att tas in till kommunhuset. Man svarar i kommunens egna 

växel från och med 1 januari. Arbetsyta färdigställs under oktober och medför vis 

ombyggnation.  

-Nytt lönesystem kommer att införas snart. Den stora upphandlingen tillsammans 

med de andra hälsingekommunerna är färdig. Inköpet blev inte dyrare än beräknat. 

En införandefas påbörjas under hösten och väntas vara redo för drift innan maj.  

-Nytt visselblåsarsystem har införts under sommaren. En policy finns och 

anmälningen sker anonymt. Ansvariga för systemet är kommunchefen, 

kommunjuristen och personalenhetschefen.  

-Ekonomisystemet havererade under tidig sommar. Systemet är gammalt och en ny 

upphandling behöver sannolikt inledas senast under 2023. Behovet finns hos flera 

kommuner i Hälsingland ock kommer sannolikt genomföras med flera.  

-Personaldagar genomförs nästa vecka. Dessa dagar är kopplade till sunt 

arbetslivfunktioner. Föreläsningar sker på tisdag, onsdag och torsdag.  

-Folkhälsodag sker på fredagen nästa vecka. På lördagen sker flera event 

arrangerade av flera föreningar från Gnarp.  

-Förberedelse inför valet 

Arbetet pågår inom staben med tekniska och logistiska förberedelser. 

-Covid 

En höjning av antalet smittade sker i närtid. Omsorgen höjer sin beredskap. Smittan 

har kommit in på något vårdställe men inga dödsfall har rapporterats. En mindre 

ökning av vårdade har rapporterats på regionen. Vaccineringen bedöms ha fått 

önskad effekt. 

Ytterligare doser vaccinering diskuteras för vissa grupper. 

-Upphandlare  

Rekrytering är planerad. Tillsvidare finns ett avtal med Hudiksvalls kommun där de 

har del av en tjänst som arbetar specifikt med upphandlingar som Nordanstigs 

kommun behöver.  
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Forts. § 156 

 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar om Tillväxt och Service: 

-Återvinningscentralen har högt antal besökande så som brukligt för denna tid på 

året. 

-Flera inbrott i kommunen i sommar 

Det har varit många inbrott i kommunen i sommar. Kommunen har informerat via 

medier vad vi gör för att motverka detta. Informationen har gått ut via bland annat 

SVT och mottagits väl. 

-Morängsviken 

Två tomter har sålts i sommar. Endast fyra tomter finns kvar.  

-Ersk-Matsgården 

Det har varit en bra besökssommar för verksamheten. 2000 st besökare har 

mottagits i sommar. Bemanningen har varit bra och bestått av feriearbetare, 

sommarjobbare och säsongsarbetare.  

-Nya förskolan i Gnarp 

Verksamheten öppnar upp idag och förskoleverksamheten har kunnat inledas som 

planerat. Byggarbetet och förarbetet är nästintill helt avslutat. Entreprenören har 

arbetat natt med att färdigställa för att få förskolan redo för öppning.  

-Fritid 

Rinken till isbanan i Bergsjö är på underhåll. Den kommer att monteras upp igen på 

samma plats inför vintern. I diskussion diskussion lyfts att samtliga rinker inom 

kommunen har olika förutsättningar avseende mark, ägarskap och underhåll.  

-Vägbelysningen 

Vägbelysningen tändes upp 15/8. Den tändes också upp under en "krusing" i 

Bergsjö tidigare under sommaren utifrån trygghetssynpunkt. Att förebygga 

trygghetsaspekten i kommunen ska införas i vägbelysningspolicyn.  
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§ 157 Dnr 2022-000218 

Kommunen som attraktiv arbetsgivare 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef Maritta Rudh och HR-specialist Marie Gustafsson informerar: 

Mycket arbete genomförs. Fokusområden som arbetas extra på är bland annat den 

underliggande systematiken för arbetsmiljö med bland annat arbetsplatsträffar, årlig 

uppföljning, introduktion för nyanställda (för både medarbetare och chefer) 

revideras och nya verktyg tillämpas. Personalpolicy med värdegrundsarbete ska 

genomarbetas. ”OSAM” (Organisatoriska och sociala arbetsmiljön) ska också 

genomgås under året. 

Samverkan sker med fler kommuner för att kompetensutveckla avseende bland 

annat kompetensbaserade rekryteringar, ledarskap och fler områden.  

Medarbetarenkät behandlas var år som ett underlag för fortsatt vidareutveckling. På 

workshops har delaktighet och inflytande lyfts upp att arbeta med. Också en konsult 

hjälper till med förbättringsarbetet.  

Nytt verktyg för att arbeta med rehabilitering började användas under 

föregående år.  

På grund av pandemin har ett arbete inom nätverk för kommuner som attraktiva 

arbetsgivare tyvärr legat nere. Diskussion pågår för hur nätverket ska återaktiveras. 
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§ 158 Dnr 2022-000128 

Verksamhetsuppföljning för Ledningsutskottets 
verksamheter och ekonomi 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonom Kalle Olsson föredrar ärendet.  

Månadsuppföljning avser ekonomisk uppföljning.  

Månadsuppföljning Stab, ekonom Kalle Olsson informerar: 

Nordhälsinge räddningstjänst har flaggat för högre kostnader på grund av 

omorganisation. 

Staben har en positiv avvikelse då en beräknad kostnadstung tjänst inleds senare än 

beräknat. 

Månadsuppföljning T&S, ekonom Kalle Olsson informerar: 

Gator och vägar har en positiv avvikelse då vintern var mild. 

Samhällsbyggnad har en positiv avvikelse då en tjänst står vakant. 

Kultur och fritid har en positiv avvikelse då en tjänst står vakant. 

Mark och exploatering har en positiv avvikelse då fler tomter har sålts i år. 

Fastigheter har gjort besparingar på lägre löpande kostnader.  

Transport och bilpool har lägre intäkter.  

Totalen för Stab är positiv.  

Beslutsunderlag 

1. Stab och TOS till LU 16/8, dokumentnr 132412. 
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§ 159 Dnr 2022-000248 

Handlingsplan enligt lag om skydd mot olyckor 

Ledningsutskottet föreslår 

Kommunfullmäktige besluta att 

Fastställa Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor 

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd får mandat att löpande hålla 

handlingsprogrammet uppdaterat inom ramen för de ekonomiska och 

verksamhetsmässiga förutsättningar som gäller för nämnden 

Det åligger nämnden att ta fram analys avseende miljömässig påverkan. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund föredrar ärendet. 

Norrhälsinge räddningstjänst har upprättat ett förslag till handlingsprogram för 

Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner enligt lag om skydd mot olyckor. 

Handlingsprogrammet sträcker sig över tidsperioden 2022-2027. 

Nordanstigs kommun har i ett tidigt skede haft möjlighet att framföra våra 

synpunkter och ställer oss därför positiva till förslaget. 

I diskussion lyfts att ett tillägg bör medsändas att det åligger nämnden att ta fram 

analys avseende miljömässig påverkan. 

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds tjänsteutlåtande 2022-07-01, Yttrande förslag till 

Handlingsprogram enligt lag och skydd mot olyckor, dokumentnr 132183, 

Förslag till beslut enligt underlag: 

Fastställa Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor 

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd får mandat att löpande hålla 

handlingsprogrammet uppdaterat inom ramen för de ekonomiska och 

verksamhetsmässiga förutsättningar som gäller för nämnden 

2. MRN, Miljö och räddningsnämnd, 22-05-25  §25  Handlingsplan enligt lag om 

skydd mot olyckor, dokumentnr 131638. 

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar bifall till verksamhetens förslag med tillägg att det åligger 

nämnden att ta fram analys avseende miljömässig påverkan. 

Propositionsordning 

Ordförande Stig Eng ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner 

det antaget.  
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§ 160 Dnr 2022-000249 

Riktlinjer för serveringstillstånd 

Ledningsutskottet föreslår 

Kommunfullmäktige besluta att 

Fastställa förslag till nya riktlinjer för serveringstillstånd. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt alkohollagen skall varje kommun ha riktlinjer för serveringstillstånd. 

Riktlinjerna har sin utgångspunkt i gällande lagstiftning. Syftet med riktlinjerna är 

att göra det lättare för en krögare att förutse om en planerad etablering kan beviljas 

tillstånd samt säkerställa att ansökningar om serveringstillstånd behandlas på ett 

likvärdigt sätt. Riktlinjerna ska även bidra till rättssäker, snabb och effektiv 

tillståndsprövning samt en likvärdig, effektiv och samordnad tillsyn.  

Tidigare riktlinjer antogs av kommunfullmäktige i Hudiksvall den 29 november 

2010 och av kommunfullmäktige i Nordanstig den 3 november 2014.    

Tillståndsenheten har gjort bedömningen att riktlinjerna behöver ses över och 

uppdateras då de är mer än tio år gamla samt att det behövs gemensamma riktlinjer 

för Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner då alkoholhandläggningen sedan 2019 

ingår i en gemensam nämnd, Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd. 

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds tjänsteutlåtande 2022-07-01, Yttrande förslag till riktlinjer för 

serveringstillstånd, dokumentnr 132188, 

2. MRN, Miljö och räddningsnämnd, 22-05-25 §23 Riktlinjer för 

serveringstillstånd, dokumentnr 131637. 

Propositionsordning 

Ordförande Stig Eng ställer proposition på verksamhetens förslag och finner 

det antaget. 
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§ 161 Dnr 2022-000250 

VA-taxa 2023 Nordanstig Vatten AB 

Ledningsutskottet föreslår  

Kommunfullmäktige besluta att 

Godkänna oförändrade anläggningsavgifter att gälla inom vatten och avlopp för år 

2023 

Godkänna en höjning av den rörliga avgiften med 5,0% att gälla inom vatten och 

avlopp för år 2023 

Godkänna en höjning av lägenhetsavgiften med 5,0% att gälla inom vatten och 

avlopp för år 2023 

Godkänna en höjning av fast avgift med 5,0% att gälla inom vatten och avlopp för 

år 2023, samt 

Godkänna VA-taxa för verksamhetsåret 2023 i dess helhet enligt bifogat förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen i Nordanstig Vatten AB har 2022-05-23, §19, behandlat förslag till 

anläggnings- och brukningsavgifter för verksamhetsåret 2023. 

Förslaget innehåller oförändrade anläggningsavgifter för 2023 men en höjning av 

den rörliga avgiften med 5,0%, höjning av lägenhetsavgiften med 5,0% samt 

höjning av fasta avgiften med 5,0%, samtliga att gälla inom vatten och avlopp för 

2023. 

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2022-08-10, VA-taxa 2023 

Nordanstig Vatten AB, dokumentnr 132414, 

2. VA-taxa 2023, Nordanstig, med bilagor, dokumentnr 132219. 

Propositionsordning 

Ordförande Stig Eng ställer proposition på verksamhetens förslag och finner 

det antaget. 
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§ 162 Dnr 2022-000253 

Revidering av reglemente för Norrhälsinglands miljö- 
och räddningsnämnd enligt ny lag om tobaksfria 
nikotinprodukter 

Ledningsutskottet föreslår 

Kommunfullmäktige besluta att 

Tilldela Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd tillsynsansvaret enligt ny lag 

om tobaksfria nikotinprodukter. 

Sammanfattning av ärendet 

Från den 1 augusti 2022 gäller en ny lag (2022:1257) om tobaksfria 

nikotinprodukter. Lagstiftningen innebär bland annat att detaljhandlare måste 

anmäla till kommunen att de säljer tobaksfria nikotinprodukter, till exempel vitt 

snus. Produkterna kommer bara få säljas till den som fyllt 18 år. Den som säljer 

produkterna ska förvissa sig om mottagarens ålder och inne på varje 

försäljningsställe ska det finnas ett tydligt och klart synbart meddelande med 

information om förbudet mot att sälja eller lämna ut tobaksfria nikotinprodukter till 

den som inte har fyllt 18 år.  

Kommunen blir tillsynsmyndighet.  

Kommunen och Polismyndigheten ska vara ansvariga för tillsynen på 

försäljningsställena. Länsstyrelsen får det regionala tillsynsansvaret och ska även 

biträda kommunerna med information och råd samt främja samarbete mellan olika 

tillsynsmyndigheter och mellan tillsynsmyndigheter och andra. 

Kommunen behöver fatta beslut om vilken nämnd som ska ansvara för den nya 

lagen. Staben föreslår att Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd får 

tillsynsansvaret. 

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Eva Engströms tjänsteutlåtande 2022-08-09, Utökat uppdrag 

för Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd, tobaksfria produkter, 

dokumentnr 132403, 

2. Ny lag om tobaksfria nikotinprodukter, dokumentnr 132237. 

Propositionsordning 

Ordförande Stig Eng ställer proposition på verksamhetens förslag och finner 

det antaget. 
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§ 163 Dnr 2022-000254 

Revidering av förbundsordning för 
Samordningsförbund Gävleborg 

Ledningsutskottet föreslår 

Kommunfullmäktige besluta att 

Anta förslag till reviderad förbundsordning för Samordningsförbund Gävleborg att 

gälla från 1 januari 2023. 

Sammanfattning av ärendet 

Ingen ytterligare beskrivning av ärendet. 

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Eva Engströms tjänsteutlåtande 2022-08-09, Förslag till 

reviderad förbundsordning för Samordningsförbund Gävleborg, dokumentnr 

132407, 

2. Förbundsordning Samordningsförbund Gävleborg- För beslut, med bilagor, 

dokumentnr 132236. 

Propositionsordning 

Ordförande Stig Eng ställer proposition på verksamhetens förslag och finner 

det antaget. 
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§ 164 Dnr 2022-000255 

Välfärdsstrategi Gävleborg 

Ledningsutskottet föreslår 

Kommunfullmäktige besluta att 

Anta förslag till Välfärdsstrategi Gävleborg som underlag för den samverkan 

Nordanstigs kommun genomför inom ramen för Nätverk Välfärd. 

Strategin ersätter därmed tidigare överenskommelser om länssamverkan via de 

Gemensamma utgångspunkterna. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund föredrar ärendet. 

Nätverk Välfärd är en politisk ledningsgrupp bestående av ordförande för social-, 

omsorgs-, omvårdnadsnämnd eller motsvarande och för barn- och 

utbildningsnämnd eller motsvarande inom kommunerna samt ledamöter i hälso- och 

sjukvårdsnämnden i Region Gävleborg.  

Denna politiska ledningsgrupp tar det gemensamma ansvaret för att på en 

övergripande nivå identifiera behov av, initiera, leda och utvärdera samt utveckla de 

gemensamma samverkansfrågorna i Gävleborgs län. 

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds tjänsteutlåtande 2022-08-10, Förslag till Välfärdsstrategi 

Gävleborg, dokumentnr 132415, 

2. Underlag för beslut om Välfärdsstrategi i länets samtliga kommuner samt region 

Gävleborg, med bilagor, dokumentnr 132117. 

Propositionsordning 

Ordförande Stig Eng ställer proposition på verksamhetens förslag och finner 

det antaget. 
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§ 165 Dnr 2022-000012 

Jämställdhetsintegrering i Nordanstigs kommun 

Ledningsutskottet föreslår  

Kommunfullmäktige besluta att 

Anta ”Handlingsplan för jämställdhetsintegrering utifrån CEMR:s deklaration 

2022–2024” 

Kommunstyrelsen får besluta om justeringar av handlingsplanen som inte påverkar 

dess övergripande målsättningar. 

Sammanfattning av ärendet 

Trygghets- och folkhälsosamordnare Anna Maria Landewall Norfall föredrar 

ärendet. 

Nordanstigs kommun ska fastställa en handlingsplan för sitt jämställdhetsarbete. 

Handlingsplanen fokuserar på ett urval av artiklarna i den europeiska deklarationen 

för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR). 

Artiklarna rör specifika områden som ses som särskilt viktiga utifrån Nordanstigs 

kommuns nuläge och prioriterade målområden, bland annat att hälsoklyftorna i 

samhället ska minska. Ett systematiskt arbete med målen hjälper till att säkerställa 

jämställdhet, en god hälsa och ett gott liv för samtliga medborgare i Nordanstigs 

kommun. 

Ett tidigare förslag till strategi för jämställdhet behandlades i kommunfullmäktige i 

februari 2017. Förslaget återremitterades för omarbetning samt remiss till 

civilsamhället och politiska instanser. Samråd har nu skett med kommunstyrelsens 

ledningsutskott och flera av kommunstyrelsens råd. 

Kommunfullmäktige föreslås fastställa handlingsplanen som gäller till och med 

2024. Därefter ska planen följas upp och uppdateras. 

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Eva-Lisa Järvinens tjänsteutlåtande 2022-08-01, 

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering utifrån CEMR:s deklaration 2022–

2024, dokumentnr 132066, 

2. Handlingsplan för jämställdhetsintegrering utifrån CEMRs deklaration 2022-

2024, dokumentnr 132278.  

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar bifall till verksamhetens förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande Stig Eng ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner 

det antaget.  



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(23) 

Sammanträdesdatum 

2022-08-16 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 166 Dnr 2022-000070 

Vägvalsutredning avlopp Nordanstig 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar. 

Verksamhetens arbete med vattenkvaliteten i Mellanfjärden och investeringar i 

avloppsledningar fortgår. Möten är inplanerade med berörda parter. 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(23) 

Sammanträdesdatum 

2022-08-16 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 167 Dnr 2014-000499 

Information: Ostkustbanan 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar: 

Trafikverket fortsätter sin planering i normal hastighet. 

 



 

Nordanstigs kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(23) 

Sammanträdesdatum 

2022-08-16 
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§ 168 Dnr 2017-000381 

Information: Översiktsplan  

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar:  

Inplanerad workshop för arbete med översiktsplan sköts fram i tid och nytt 

datum kommer. 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(23) 

Sammanträdesdatum 

2022-08-16 
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§ 169 Dnr 2020-000288 

Information: Nytt särskilt boende för äldre 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar: 

Tolv till sexton platser för särskilt boende (SÄBO) är under upphandling. 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(23) 

Sammanträdesdatum 

2022-08-16 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 170 Dnr 2020-000337 

Information: Ny idrottshall i Bergsjö 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar:  

En indikation på pris för ny idrottshall har inkommit. Ökningen är mindre än 

väntad. Berörd verksamhetspersonal ska gå igenom indikationen mer ingående.  

Eventuellt behövs extrainsatta politiska sammanträden för ett beslut inom snar tid. 

Extrainsatt beredning för kommunstyrelsesammanträde kommer att ske. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(23) 

Sammanträdesdatum 

2022-08-16 
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§ 171 Dnr 2016-000123 

Information: Väg E4  

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar:  

Möte med Trafikverket har genomförts innan midsommar. Vägplanen sänds om ca 

ett år för fastställande. Finansiering är ännu inte helt klar, 600 miljoner saknas ännu. 

Byggstart ska ske senast år 2028. Hela vägsträckan byggs i ett svep.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(23) 

Sammanträdesdatum 

2022-08-16 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 172 Dnr 2021-000322 

Verksamheten informerar ledningsutskottet 2021-2022 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Enheten Kost och städ besöker sammanträdet.  

Enhetschef Signhild Edström och Anna-Karin (Kajsa) Bennet informerar om 

enhetens arbete.  

De föredrar informationsunderlag Kost och städ besöker LU 220816, 

dokumentnr 132487.  

Vecka 39 har den så kallade ”Krisveckan” fokus på mat vilket Kost och städ vill 

lyfta. Många kommuner har olika event under denna vecka och informationen riktas 

till både verksamheter och kommunmedborgare.  

Kostnaderna för mat har ökat på senare tid. Generellt finns en uppgång på 15 %, 

vissa varor har ökat upp emot 40 % i pris. Med en ny matsedel som tagits fram 

förväntar man sig kunna hålla beräknad budget också i år.  

Diskussion sker om matkvalitet på lunchlådor till äldre, ”matsvinn”, påverkan på 

matkultur avseende ”skräpmat” i skolan och kostvanor i hemmen. Avseende 

matsvinn lyfts att kommuners möjligheter att reducera matsvinn genom exempelvis 

försäljning till lägre pris begränsas av rättsliga principer som förbjuder offentliga 

verksamheter från att konkurrensutsätta öppen marknad.  

Beslutsunderlag 

1. Kost och städ besöker LU 220816, dokumentnr 132487. 
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§ 173 Dnr 2022-000129 

Information och övriga ärenden 

Sammanfattning av ärendet 

Inget extra ärende eller extra informationer lyfts. 

 

 


