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§ 57 
 

Information om färdtjänst 

Peter Jansson, teknik- och serviceförvaltningen, informerar om kommu-
nens färdtjänst. 
 
Budget färdtjänst (exkl. riksfärdtjänst och administrativa kostnader) 

• Budget 2015, 3,8 mnkr. Utfall 4,8 mnkr 
• Budget 2016, 4,2 mnkr. Utfall 5,25 mnkr. 
• Budget 2017, 4,385 mnkr. Beräknat utfall 7,2 mnkr. 
 
Resor 

• 550 aktiva tillstånd i färdtjänsten. 
• 243 ansökningar under 2016. 
• 2015 utfördes ca 6 700 resor och totalt 170 000 km. 
• 2016 utfördes ca 7 100 resor och totalt 193 000 km. 
• Fler antal resor och varje enskild resa blir längre.  
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
 
_____  
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§ 58 
 
Information om Vindkraftcentrum 
 
Torbjörn Laxvik, Vindkraftcentrum, informerar om verksamheten, läget 
och investeringar. 
 
Vindkraftcentrum är en nod inom Nätverket för vindbruk hos Energi-
myndigheten. 
 
Fram till år 2030 ska det byggas vindkraftverk till ett värde av 100 miljar-
der kronor i Norrland. 
 
Vindkraftcentrum beviljades 3,4 miljoner kronor från Energimyndigheten 
den 1 april 2017. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
 
_____  
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§ 59 

Information från Jämtlands Räddningstjänstförbund 

Lars Nyman, Jämtlands Räddningstjänstförbund, informerar om förbun-
dets verksamhet där alla Jämtlands kommuner, utom Åre, ingår. 
 
Förbundets budget för 2017 är ca 122 miljoner kronor där Strömsunds 
kommuns andel uppgår till ca 16,2 miljoner kronor. 
 
Förbundet har 32 stationer och 8 värn. 
 
Diskussioner förs om det nya avtalet, RiB 17, som tecknats för deltids-
brandmännen. 
 
En åtgärdsplan är under framtagande för att möta de uppsägningar som 
inkommit sedan RiB 17-avtalet skrevs under av Kommunal och Brand-
männens Riksförbund. 
 
I Hammerdal har 8 deltidsbrandmän sagt upp sig vilket skapar problem 
för verksamheten. 
 
Flera deltidsstationer har aviserat att det kommer flera uppsägningar till 
följd av missnöjet med det nya avtalet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
 
_____ 
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§ 60  Dnr 2017.113  214 
 
Ändring av del av byggnadsplan för Hammerdals samhälle, 
Åsen 7:35, stg 167 m.fl. 

På kommunens markområde ovanför Åshamra i Hammerdal fanns nio 
temporära hus byggda för pensionärer. Husen revs, som en del av uppgö-
relsen med Bostadsdelegationen, i början av 2000-talet. 
 
Marken är i dag oanvänd och skulle vara mycket lämplig för villabebyg-
gelse. 
 
I området finns i dag både el, vatten och avlopp framdraget. Dessutom 
finns fjärrvärme i närområdet. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 62/2017 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag med tillägg att kostnaderna för planändringen finansieras av 
kommunstyrelsens utvecklingspott 2017. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Miljö- och byggavdelningen får i uppdrag att förändra plan från bygg-
rätt till plan för villatomter. Det skulle ge möjlighet att skapa sju villa-
tomter på cirka 2 500 kvm. 

 
2. Kostnaderna för planändringen finansieras av kommunstyrelsens ut-

vecklingspott 2017. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Miljö- och byggavdelningen  
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§ 61 Dnr 2917.114 450 
 
Upprättande av ny avfallsplan. Förlängning av giltighetsti-
den för befintlig avfallsplan 

Strömsunds kommuns avfallsplan upphörde att gälla 2016. En ny avfalls-
plan måste fastställas. Arbetet med en ny plan är omfattande och hänsyn 
måste tas till de nya föreskrifter för avfallsplaner som träder i kraft den 
1 maj 2017. Den nya avfallsplanen bör därför gälla fr.o.m. 2018. För att 
inte kommunen ska sakna avfallsplan, bör giltigheten för den befintliga 
avfallsplanen förlängas till den 31 december 2017.   
 
Miljö- och byggavdelningen föreslår att kommunstyrelsen uppdrar åt 
teknik- och serviceförvaltningen och miljö- och byggavdelningen att ar-
beta fram ett förslag till ny avfallsplan. Förslaget bör vara klart för beslut i 
kommunfullmäktige senast december 2017. För att kommunen inte ska 
sakna gällande avfallsplan, förlängs giltighetstiden för den nu gällande 
avfallsplanen till den 31 december 2017. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 64/2017 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Teknik- och serviceförvaltningen samt miljö- och byggavdelningen får i 
uppdrag att arbeta fram ett förslag till ny avfallsplan. 

 
2. Förslaget bör vara klart för beslut i kommunfullmäktige senast decem-

ber 2017. 
 
3. Giltighetstiden för gällande avfallsplan förlängs till den 31 december 

2017. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Teknik- och serviceförvaltningen  
Miljö- och byggavdelningen  
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§ 62 Dnr 2017.61 612 
 
Yttrande över ansökan från Honesta Skolutveckling AB om 
godkännande som huvudman för utökning av Storsjögymna-
siet i Östersunds kommun 
 
Strömsunds kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan från 
Honesta Skolutveckling AB om utökning av Storsjögymnasiet i Öster-
sunds kommun. 
 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen har lämnat ett yttrande i ärendet.  
 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen föreslår att Strömsunds kommun 
lämnar yttrande enligt upprättat förslag. 

Beredning 

Arbetsutskottet § 65/2017 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag. 
 
Ajournering 

Efter yrkande från Simon Högberg (M) ajourneras sammanträdet kl. 
14.20-14.30 för överläggning i partigruppen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Strömsunds kommun lämnar yttrande enligt upprättat förslag. Bilaga 

Simon Högberg (M) och Catarina Espmark (M) deltar inte i beslutet. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Skolinspektionen 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen  
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   Skolinspektionen 
   Box 23069 
   104 35  Stockholm 
 

 

Yttrande avseende ansökan från Honesta Skolutveckling AB 
om godkännande som huvudman för utökning av Storsjö-
gymnasiet i Östersunds kommun 

 
Sammanfattning 

Honesta Skolutveckling AB, 556917-3635, har hos Skolinspektionen ansökt 
om godkännande som huvudman för en utökning av befintlig fristående 
gymnasieskola vid Storsjögymnasiet i Östersunds kommun från och med 
läsåret 2018/2019. 
 
Ansökan avser Ekonomiprogrammet, inriktning Ekonomi, med totalt 48 
platser i fullt utbyggd verksamhet och Naturvetenskapsprogrammet, in-
riktning Naturvetenskap, med totalt 48 platser i fullt utbyggd verksamhet. 

  
 
Framtids- och utvecklingsförvaltningens synpunkter 

Länets gymnasieskolor står mitt i en svår omställning. Det minskade elev-
underlaget och svårigheten att anpassa platsantalet har redan resulterat i 
nedlagda program på flera orter, ett stort antal vakanta platser och succes-
sivt minskade möjligheter att kunna erbjuda alla nationella inriktningar 
inom länet. 
 
Jämtlands Gymnasieförbund är den dominerade aktören inom gymnasie-
utbildning i länet. Förbundet erbjuder alla nationella program med 34 nat-
ionella inriktningar. De aktuella programmen och inriktningarna erbjuds 
också av det offentliga skolväsendet vid Härjedalens Gymnasium i Härje-
dalens kommun, Åre Gymnasieskola i Åre kommun och Hjalmar Strö-
merskolan i Strömsund. Fjällgymnasiet i Bergs kommun erbjuder det Na-
turvetenskapliga programmet, inriktning Naturvetenskap.  
 
Gymnasieskolan i Strömsunds kommun har ca 340 elever och elevantalet 
de kommande åren är vikande. Vi avser att erbjuda sökta program och in-
riktningar läsåret 2017/2018 och 2018/2019. En etablering av de sökta ut-
bildningarna kan komma att medföra att Strömsunds kommun möjlighet-



  
Kommunstyrelsen 

YTTRANDE 
 
2017-03-31 
 
2017-02-20 

2 (2) 
 
Vårt dnr  
 
Ert dnr 32-2017:1044 

 

  
  Strömsunds Kommun  

Storgatan 15 • Box 500 • 833 24 Strömsund • E-post stromsunds.kommun@stromsund.se 
Telefon 0670-161 00 vx • Telefax 0670-161 05 • Bankgiro 991-1918 

 

er att erbjuda de aktuella programmen försvinner. Det leder bland annat 
till att färre elever kan välja att genomföra sin utbildning nära hemmet. 
Reseavståndet ökar för de flesta elever minst 10 mil enkel väg om utbild-
ningen inte kan genomföras i Strömsund.  
 
Mot bakgrund av att de program som avses i ansökan redan bedrivs i 
kommunen och på andra platser i länet är vår uppfattning att den sökta 
utökningen inte skulle tillföra länets ungdomar ett bättre utbud av attrak-
tiva utbildningar.  
 
Den utökning som avses i ansökan från Honesta Skolutveckling AB kan 
istället bidra till att skolornas förutsättningar att erbjuda så många nation-
ella program och inriktningar som möjligt minskar. 
 
Utökningen skulle därför medföra påtagliga negativa följder för det of-
fentliga skolväsendet i lägeskommunen och i närliggande kommuner i lä-
net. 
 
 
STRÖMSUNDS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
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§ 63 Dnr 2017.116 612 
 
Avstängning av elev vid Hjalmar Strömerskolan 

Rektor Heidi Sundelin har beslutat om omedelbar avstängning av en elev 
från undervisningen vid Hjalmar Strömerskolan enligt Skollagen, kap 5, 
§ 17, punkt 4. 
 
Avstängning av eleven omfattar tiden 21 mars-3 april 2017. 
 
Beslutet om omedelbar avstängning ska prövas av kommunstyrelsen. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 66/2017 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen fastställer avstängningen under tiden 21 mars-3 april 
2017. 
 
_____ 
 
Beslutsexp 
Hjalmar Strömerskolan 
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§ 64 Dnr 2017.125 612 
 
Avstängning av två elever vid Hjalmar Strömerskolan 

Rektor Heidi Sundelin har beslutat om omedelbar avstängning av två ele-
ver från undervisningen vid Hjalmar Strömerskolan enligt Skollagen, kap 
5, § 17, punkt 4. 
 
Avstängning av eleverna omfattar tiden 31 mars-7 april 2017. 
 
Beslutet om omedelbar avstängning ska prövas av kommunstyrelsen. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 67/2017 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen fastställer avstängningen under tiden 31 mars-7 april 
2017. 
 
_____ 
 
Beslutsexp 
Hjalmar Strömerskolan 
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§ 65 Dnr 2017.59 524 

Utbyggnad av fibernät på landsbygden  

Fortsatt utbyggnad av fibernät och kundanslutningar är insatser för att nå 
de kommunala bredbandsmålen, att 90 % av alla hushåll och företag ska 
ha tillgång till internet om minst 100 Mbit/s år 2020. 
 
I följande områden har kommunen beviljats bidrag för att bygga bynät 
och ServaNet har fått tillräckligt med beställningar för att utbyggnad ska 
kunna ske inom arrende: 
 
Byar längs E45 etapp 1 
 
Område 1: Fagerdal, Gisselås, Hallviken och Muråsen 

Grundinvestering     3 000 000 kr 
Bidrag - 1 500 000 kr 
Utanför arrende                 0 kr 
Nätägare  1 500 000 kr   
 
Område 2: Hammerdals ytterområden  

I beräknad kostnad ingår utbyggnad av kundanslutningar i Gravasund, 
Edefors, Ede, Håxås, Skarpås, Åsen och Fyrån. 

Grundinvestering   5 940 000 kr 
Bidrag  - 2 970 000 kr 
Utanför arrende                 0 kr 
Nätägare  2 970 000 kr 
 
Byar längs Stekenjokkvägen 
 
I beräknad kostnad ingår utbyggnad av kundanslutningar i Ankarvattnet, 
Ankarede, Stora Blåsjön, Jormvattnet, Jormlien, Blåsjöfallet, Rolandstorp, 
Kycklingvattnet och Junsternäset. 

Grundinvestering   3 900 000 kr 
Bidrag - 1 800 000 kr 
Utanför arrende                 0 kr 
Nätägare  2 100 000 kr 
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§ 65 forts. 
 
Byar från Hotings ytterområden till Rörström 
 
Beräknad kostnad avser utbyggnad av kundanslutningar i Västra Hoting, 
del av Rörström och Kilvamma.  
 
Grundinvestering   1 740 000 kr 
Bidrag  - 870 000 kr 
Utanför arrende                 0 kr 
Nätägare      870 000 kr 
 
Bredbandssamordnaren förslag till beslut: 
 
1. Ge ServaNet i uppdrag att under 2017 bygga kundanslutningar i byar 
längs E45, område 1. Beräknad investeringskostnad är 3 miljoner, varav 
kommunens andel efter bidrag uppgår till 1,5 miljoner kronor.  
 
2. Ge ServaNet i uppdrag att under 2017 bygga 50 % av kundanslutning-
arna i byar längs E45, område 2. Beräknad investeringskostad uppgår till 
2,9 miljoner, varav kommunens andel efter bidrag uppgår till 1,5 miljoner 
kronor. 
 
3. Ge ServaNet i uppdrag att under 2017 bygga 65 % av kundanslutning-
arna i byar längs Stekenjokkvägen. Beräknad investeringskostnad uppgår 
till 2,5 miljoner kronor, varav kommunens andel efter bidrag uppgår till 
1,2 miljoner kronor.  
 
4. Ge ServaNet i uppdrag att under 2017 bygga kundanslutningar i Ho-
tings ytterområden. Beräknad investeringskostnad uppgår till 1,7 miljoner 
kronor, varav kommunens andel efter bidrag är 0,87 miljoner kronor. 
 
5. Kommunen har årlig investeringsram, viljeinriktningen är att reste-
rande av ovanstående projekt ska byggas år 2018.  
 
6. Finansieras genom investeringsram för bredbandsutbyggnad.  
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt bredbands-
samordnarens förslag. 
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§ 65 forts. 

Kommunstyrelsens beslut 

1.  ServaNet får i uppdrag att under 2017 bygga kundanslutningar i byar 
längs E45, område 1. Beräknad investeringskostnad är 3 miljoner, 
varav kommunens andel efter bidrag uppgår till 1,5 miljoner kronor.  

 
2. ServaNet får i uppdrag att under 2017 bygga 50 % av kundanslutning-

arna i byar längs E45, område 2. Beräknad investeringskostad uppgår 
till 2,9 miljoner, varav kommunens andel efter bidrag uppgår till 1,5 
miljoner kronor. 

 
3.  ServaNet får i uppdrag att under 2017 bygga 65 % av kundanslutning-

arna i byar längs Stekenjokkvägen. Beräknad investeringskostnad 
uppgår till 2,5 miljoner kronor, varav kommunens andel efter bidrag 
uppgår till 1,2 miljoner kronor.  

 
4.  ServaNet får i uppdrag att under 2017 bygga kundanslutningar i  
 Hotings ytterområden. Beräknad investeringskostnad uppgår till 1,7 

miljoner kronor, varav kommunens andel efter bidrag är 0,87 miljoner 
kronor. 

 
5. Kommunen har en årlig investeringsram, viljeinriktningen är att reste-

rande av ovanstående projekt ska byggas år 2018.  
 
6. Projekten finansieras genom investeringsram för bredbandsutbyggnad.  
 
_____  
 
Beslutsexp 
Bredbandssamordnaren 
ServaNet 
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§ 66 Dnr 2017.128 026 
 
Revisionsrapport - Uppföljande granskning av sjukfrånvaro 
och rehabilitering 

Strömsunds kommuns förtroendevalda revisorer har gett PwC, Kommu-
nal Sektor, i uppdrag att gör en uppföljning av tidigare genomfört projekt 
sjukfrånvaro och rehabilitering. 
 
Den sammanfattande revisionella bedömningen är att kommunstyrelsen, 
socialnämnden samt barn-, kultur- och utbildningsnämnden till övervä-
gande del har vidtagit årgärder utifrån revisionens iakttagelser och för-
slag som lämnades i granskningen avseende sjukfrånvaro och rehabilite-
ring. 
 
I revisionsrapporten redovisas granskningens resultat. Revisionen menar 
att det är viktigt att kommunstyrelsen och nämnderna tar till sig de för-
slag till rekommendationer som har lämnats i rapporten. 
 
Kommunrevisionen önskar kommunstyrelsens och nämndernas bekräf-
telse på att dessa tagit del av denna revisionsrapport, senast den 20 maj 
2017. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av revisionsrapporten. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Kommunrevisionen 
PwC 
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§ 67  Dnr 2017.128 007 
 
Revisionsrapport - Uppföljande granskning av ekonomistyr-
ning 

Strömsunds kommuns förtroendevalda revisorer har gett PwC, Kommu-
nal Sektor, i uppdrag att gör en uppföljning av tidigare genomfört projekt 
ekonomistyrning. 
 
Den sammanfattande revisionella bedömningen är att kommunstyrelsen, 
till övervägande del har vidtagit årgärder utifrån revisionens iakttagelser 
och förslag som lämnades i granskningen avseende ekonomistyrning. 
 
I revisionsrapporten redovisas granskningens resultat. Revisionen menar 
att det är viktigt att kommunstyrelsen tar till sig de förslag till rekom-
mendationer som har lämnats i rapporten. 
 
Kommunrevisionen önskar kommunstyrelsens bekräftelse på att styrelsen 
tagit del av denna revisionsrapport, senast den 20 maj 2017. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av revisionsrapporten. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Kommunrevisionen 
PwC 
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§ 68 Dnr 2017.149 780 

Svenska Migrationscentrets verksamhet i Strömsunds kom-
mun  

Strömsunds kommun, Arbetsförmedlingen i Strömsund och Föreningen 
Svenska Migrationscentret tecknade i januari 2016 ett samverkansavtal 
kring verksamhet i Strömsunds kommun.   
 
Föreningen startade ett lokalkontor i Strömsund med syfte att främja 
svensk migrationsforskning och skapa jobb för personer som av olika skäl 
står långt från arbetsmarknaden. På nationell nivå samverkade förening-
en med Riksarkivet som bidrog med arbetsuppgifter och kunskap i arkiv- 
och digitaliseringsfrågor. Totalt hade föreningen 240 anställda från 
Strömsund i norr till Karlshamn i söder.  
 
Under 2016 arbetade 12 personer, motsvarande 8,5 tjänster, med digitali-
seringsuppgifter vid lokalkontoret i Strömsund. Strömsunds kommun har 
under 2016 bidragit med 1 180 000 kr till verksamheten, varav 420 000 
kronor är fasta kostnader och resterande belopp är bidrag till lönekost-
nad. 
 
I mars 2017 lämnade Svenska Migrationscentret information om att före-
ningen under en längre tid haft en ansträngd ekonomi och att de på olika 
sätt sökt uppnå en balans mellan kostnader och intäkter. Föreningen gick 
in i en rekonstruktion i januari 2017 med syfte att försöka skapa en eko-
nomi i balans.  
 
Den 10 mars 2017 lämnade föreningen in en ansökan om konkurs då möj-
ligheterna att gå vidare med verksamheten inte kunde skapas. I samband 
med konkursansökan blev personalen uppsagd. 
 
Efter konkursbeslutet har kommunledningen fört diskussioner om förut-
sättningar för ett, i första hand, temporärt övertagande av verksamheten. 
Den befintliga lokalen är möjlig att korttidshyra och möbler och datorut-
rustning är tillgängliga till en rimlig kostnad. Riksarkivet är positiv till ett 
samarbete med Strömsunds kommun. Det kan även finnas andra intres-
senter som är villiga att driva verksamheten längre fram men inga beslut 
är meddelade i frågan.   
 
Kommundirektören förslår att arbetsmarknadsenheten inom Strömsunds 
kommun snarast övertar verksamheten och driver den tills vidare med de 
medel som avsatts för 2017. 
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§ 68 forts. 

Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt kommundirek-
törens förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Arbetsmarknadsenheten inom Strömsunds kommun övertar snarast 
verksamheten och driver den tills vidare med de medel som avsatts för 
2017. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Kommundirektören 
Kommunledningsförvaltningen  
 

 
  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2017-05-02  17  
     

     

Justering (Sign) 
  

 § 69   Dnr 2017.99  113 
 

Val av ersättare i arbetsutskottet för tiden intill den 31 de-
cember 2018 efter Angelica Johannesson (S) 

Yrkande 

Ordföranden föreslår att Gudrun Hansson (S), Strömsund, utses som ny 
ersättare efter avgående Angelica Johannesson. 
 
Kommunstyrelens beslut 

1. Gudrun Hansson (S), Strömsund, utses som ersättare i arbetsutskottet 
för tiden intill den 31 december 2018. 

 
2. Beslutet gäller fr.o.m. den 2 maj 2017. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Gudrun Hansson 
Löner 
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§ 70 
 
Delegationsbeslut 

 
a) Arbetsutskottets delegationsbeslut § 55-70/2017 
 
b) Handläggare i tillgänglighets- och trafikfrågor Peter Janssons delega-

tionsbeslut om parkeringstillstånd (nr 8-12) 
 
c) Ekonomichef Veronica Hjorter Stenklyfts delegationsbeslut om place-

ring fasträntekonto (nr 1-3) 
 
d) Bredbandssamordnare Ann-Louise Hanssons delegationsbeslut om 

avveckling av ADSL-nät (nr 1-2) 
 
 1. ADSL-nätet i Svaningen, 2017-09-30 
 2. ADSL-nätet i Rudsjö, 2017-09-30 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Delegationsbesluten läggs till handlingarna. 
 
_____  
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§ 71 
 
Delgivningar 

 
a) Redovisning från Hotings Byggnadsförening över vilka åtgärder man 

tänker vidta för att komma tillrätta med ekonomin. 
 
   
b) Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående 

medel i kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov: 
 
 Budget 2017   300 000:-  
 Anvisat t.o.m. § 56/2017 0:-  

  
 

c)  Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående 
medel i kommunstyrelsens utvecklingspott: 

 
 Budget 2017   1 000 000:- 
 Strömsunds skoterallians, § 306/2016  - 200 000:- 
 Anvisat t.o.m. § 56/2017 0:- 

 Kvarstår   800 000:- 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
_____  
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