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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighet- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-10-21 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §103 Dnr: FA.2020.68 1.2.7

Fastställande av dagordning

Beslut
Fastighet- och servicenämnden fastställer dagordningen i enlighet med utskickat
föredragningslista.

Ärendebeskrivning
Ordförande fastställer dagordningen i enlighet med ordförandens förslag.
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighet- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-10-21 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §104 Dnr: FA.2019.9 1.2.7

Information från IT-avdelningen

Beslut
Fastighet- och servicenämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
IT-chefen informerar:
Prioriterade nätverksprojektet, som handlar om att förstärka det trådlösa
nätverket och MDM-projektet, som handlar om ominstallation av iPads, pågår.
I veckan har överflyttning av Exchange online startat av en pilotgrupp för att
identifiera eventuella problem. Efter det kommer en större pilotgrupp migreras
och till slut kommer hela förvaltningen också migreras.

Uppdraget att ta fram förslag på ny finansieringsmodell tillsammans med
kommunens digitaliseringsstrateg är nu klart. Förslaget handlar om att kunden
ska förstå vad de betalar för samt att ge IT möjlighet att bygga en stabil
grundstruktur. Den största förändringen handlar om att en del av budgeten för
IT blir återigen anslagsfinansierad, istället för som idag där hela budgeten ska
intäktsfinansieras genom enheter och systemavgifter.

2019 gjorde revisionen en granskning av IT-säkerheten och återkom med en
rapport där det påpekades vikten av att skapa en stark identitetskontroll av
samtliga ingångar och åtkomst till det interna nätverket. IT vill åtgärda bristerna
genom att satsa på tvåfaktorsinloggningar men även genom en uppgradering av
nätverket för att kunna bygga en standardisering och bra översikt över nätet.

Den 1 november kommer IT-avdelningen att gå över till förvaltningens nya
gemensamma hanteringssystem, Nilex. Serviceavdelningen och
fastighetsavdelningen kommer avvakta med övergången tills den nya
omorganisationen är fullt ut implementerad.

Beslutet skickas till:
Samtliga avdelningschefer på förvaltningen
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighet- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-10-21 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §105 Dnr: FA.2019.8 1.2.7

Information från serviceavdelningen

Beslut
Fastighet- och servicenämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Tf-servicechef informerar:
Avdelningen levererar såväl lokalvård som fordon och transporter i sitt
uppdrag med hög servicegrad och positiv feedback från kunderna.

Upphandling av Z-vattenmaskiner är nu klar. Efter avtalstecknande kommer
införandet påbörjas inom lokalvård och Solängstvätten. I syfte att förebygga
arbetsmiljöskador/belastningsskador i handlederna, planeras det för en
kompetensutveckling av lokalvårdarna i moppteknik. Dialoggrupp med kund har
startats för att se över rutinerna för tvätten samt hygienfrågor.
 
Fordon-, transport- och tvätt-enheten har i samarbete med
kommunstyrelseförvaltningen startat upp ett projekt för digitalisering av
inkommande post. Inledningsvis har socialförvaltningen valts ut som
pilotverksamhet. 

Arbetet med principbeslutet som innebär att all lokalvård, tvätt och
vaktmästartjänster ska tillhandahållas av fastighet- och serviceförvaltningen har
varit pausat p.g.a. Corona. Arbetet ska nu återupptas av både styrgruppen och
arbetsgruppen.

Avdelningen kommer att bidra med analys av körsträckor och
drivmedelsförbrukning för alla kommunala fordon i projektet ARVA (Allmän
ResVaneAnalys).

Beslutet skickas till:
Samtliga avdelningschefer på förvaltningen
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighet- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-10-21 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §106 Dnr: FA.2019.93 1.2.7

Revidering - Riktlinjer för fordonshantering i Gislaveds kommun

Beslut
Fastighet- och servicenämnden antar reviderade riktlinjer, daterade
2020-08-03 och upphäver samtidigt befintliga riktlinjer för fordonshantering
antagna 2017-05-03 och antar nya reviderade riktlinjer, daterade 2020-08-03

Ärendebeskrivning
2017 antogs nuvarande riktlinjer för fordonshantering av kommunstyrelsen på
uppdrag av kommunfullmäktige. Riktlinjerna arbetades fram av fastighet- och
serviceförvaltningen och i beslutet framgår att revideringen ska ske efter tre år.
Riktlinjerna är nu reviderade och enligt gällande styrmodell är det fastighet- och
servicenämnden som ska anta dessa riktlinjer.

Revideringen är av mindre omfattning med vissa förtydliganden och
kompletteringar.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-10-07 - Faau §52
Riktlinjer för fordonshantering i Gislaveds kommun, daterad 2020-08-01

Beslutet skickas till:
Fastighet- och servicenämnden
Samtliga förvaltningar
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighet- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-10-21 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §107 Dnr: FA.2020.53 4.3

Information - Översyn av kommunala saneringsfastigheter

Beslut
Fastighet- och servicenämnden godkänner redovisad information och lägger
den till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Under 2019-2020 har det pågått ett omfattande inventeringsarbete på
fastighetsavdelningen gällande det kommunala fastighetsbeståndet där samtliga
fastigheter med verksamhetslokaler samt ett antal saneringsfastigheter har setts
över. Översynen har skett i samband med lokalresursgruppens arbete med att
ta fram en lokalförsörjningsplan.

På uppmaning av politiken skapades ett informationsärende under våren med
syfte att återkoppla resultatet av översynen och samtidigt lyfta frågan om
framtiden för ett antal fastigheter med oklart användningsområde.

Lokalstrategen ansvarade tillsammans med en av förvaltarna för arbetet – samt
för avstämningen med kommunens strategiska markförsörjningsgrupp i augusti.
Översynen är tänkt att ligga till grund för fortsatt dialog inom kommunen kring
handlingsplan för de aktuella fastigheterna samt eventuella beslut om avyttring.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-10-07 - Faau §55
PP-presentation - Översyn av kommunala saneringsfastigheter

Beslutet skickas till:
Fastighet- och servicenämnden
Fastighetsavdelningen
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighet- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-10-21 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §108 Dnr: FA.2020.2 4.3

Avyttring av bostadshus i Klo, KLO 1:11 Anderstorp

Beslut
Fastighet- och servicenämnden föreslår kommunstyrelsen att ge tekniska
förvaltningen i uppdrag att avyttra fastigheten Klo 1:11 i Stora Brännö,
Anderstorp.

Ärendebeskrivning
Fastigheten Klo 1:11, Stora Brännö köptes in 2012-11-06 för 600 000 kr i syfte
att förhindra ytterligare klagomål på motorbanan som är belägen ca 1,8 km
fågelvägen bort.

Fastigheten har sedan 2012 hyrts ut till en privatperson. Den årliga
hyresintäkten är 24 000 kr, och den planerade underhållskostnaden beräknas
uppgå till 374 000 kr inom fem år. Fastigheten klassas idag som bostadsändamål,
ligger utanför detaljplanerat område och har ett restvärde på 45 500 kr. Total
areal är 2 460 kvm.

I samband med att fastighet- och serviceförvaltningen har gjort en översyn av
det nuvarande fastighetsbeståndet utifrån nämndens grunduppdrag att serva
kommunala verksamheter med lokaler, har frågan väckts om avyttring av
fastigheten. Dialog har förts med lokalresursgruppen och strategisk
markförsörjningsgrupp om förutsättningarna för att nyttja fastigheten till
kommunal verksamhet. Inga förutsättningar för kommunal verksamhet
bedömdes för fastigheten och därmed bör den fortsättningsvis inte belasta
nämndens budget.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-10-07 - Faau §57

Yrkande
Marina Josefsson (S): Föreslår att kommunstyrelsen ger i uppdrag till tekniska
förvaltningen att sälja byggnaden ”på rot”, det vill säga att exkludera marken i
försäljningen och att köparen på egen bekostnad förflyttar byggnaden till annan
plats, om dessa förutsättningar finns.

Thomas Johnsson (S): Bifaller till Marina Josefsson (S) yrkande.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Marina Josefsson (S) och finner att
fastighet- och servicenämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att
ge uppdrag till tekniska förvaltningen att avyttra bostadshus KLO, Stora Brännö,
Anderstorp, Klo 1:11.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighet- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-10-21 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §109 Dnr: FA.2020.73 4.3

Avyttring av bostadshus i Fållinge Lilltuna, Fållinge 1:14

Beslut
Fastighet- och servicenämnden föreslår kommunstyrelsen att ge tekniska
förvaltningen i uppdrag att avyttra fastigheten Fållinge 1:14 i Fållinge Lilltuna,
Smålandsstenar.

Ärendebeskrivning
Fastigheten Fållinge 1:14 i Fållinge Lilltuna, köptes in 2003-12-18 för 755 000 kr
utifrån delvis oklart syfte. En möjlig anledning kan ha varit att fastigheten köptes
in på grund av pågående detaljplanarbete för närliggande industri.

Fastigheten används idag som bostadshus av en privat hyresgäst. Den årliga
hyresintäkten är 37 000 kr, och den planerade underhållskostnaden beräknas
uppgå till 433 000 kr inom fem år. Fastigheten klassas idag som bostadsändamål,
ligger utanför detaljplanerat område och har ett restvärde på 0 kr. Total areal
är 1 829 kvm.

I samband med att fastighet- och serviceförvaltningen har gjort en översyn av
det nuvarande fastighetsbeståndet utifrån nämndens grunduppdrag att serva
kommunala verksamheter med lokaler, har frågan väckts om avyttring av
fastigheten. Dialog har förts med lokalresursgruppen och strategisk
markförsörjningsgrupp om förutsättningarna för att nyttja fastigheten till
kommunal verksamhet. Inga förutsättningar för kommunal verksamhet
bedömdes för fastigheten och därmed bör den fortsättningsvis inte belasta
nämndens budget.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-10-07 - Faau §56

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighet- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-10-21 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §110 Dnr: FA.2020.71 4.3

Avyttring av bostadshus i Högalid, Henja 1:33

Beslut
Fastighet- och servicenämnden föreslår kommunstyrelsen att ge tekniska
förvaltningen i uppdrag att avyttra fastigheten Henja 1:33 i Högalid, Gislaved.

Ärendebeskrivning
Fastigheten har minst sedan 2010 använts som bostadshus av en privat
hyresgäst. Den årliga hyresintäkten är 37 000 kr, och den planerade
underhållskostnaden beräknas uppgå till 342 000 kr inom fem år. Fastigheten
klassas idag som bostadsändamål, ligger utanför detaljplanerat område och har
ett restvärde på 0 kr. Total areal är 1 000 kvm.

I samband med att fastighet- och serviceförvaltningen har gjort en översyn av
det nuvarande fastighetsbeståndet utifrån nämndens grunduppdrag att serva
kommunala verksamheter med lokaler, har frågan väckts om avyttring av
fastigheten. Dialog har förts med lokalresursgruppen och strategisk
markförsörjningsgrupp om förutsättningarna för att nyttja fastigheten till
kommunal verksamhet. Inga förutsättningar för kommunal verksamhet
bedömdes för fastigheten och därmed bör den fortsättningsvis inte belasta
nämndens budget.

Nuvarande hyresgästen har anmält ett intresse för köp av fastigheten men först
måste en värdering av bostadshuset utföras innan försäljning kan ske.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-10-07 - Faau §58

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighet- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-10-21 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §111 Dnr: FA.2019.7 1.2.7

Information från fastighetsavdelningen

Beslut
Fastighet- och servicenämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Fastighetschef informerar:
Omorganisationen som handlar om att driftenheterna organisatoriskt flyttar
från serviceavdelningen till fastighetsavdelningen är klar. I syfte att underlätta
för årsbokslutet, kvarstår enheterna budgetmässigt under serviceavdelningen till
2020-12-31. Driftscheferna ingår numera i fastighetsavdelningens ledningsgrupp.

Förvaltarenheten har tillsammans med SKA-enheten (Säkerhet Kunskap och
Analys) skapat ett mötesforum med fokus på säkerhetsfrågor och förebyggande
arbete mot skadegörelse.

Inrapporterade skadegörelser
Mellan 21:a september och 16:e oktober har ett antal händelser under
kategorin skadegörelse, egendom och säkerhet inrapporterats. Tre av dessa är
polisanmälda. Uppskattad total kostnad cirka 25 000 kr.

Beslutet skickas till:
Samtliga avdelningschefer på förvaltningen
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighet- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-10-21 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §112 Dnr: FA.2018.13 1.2.7

Rapport om prioriterade projekt och särskilda uppdrag

Beslut
Fastighet- och servicenämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Fastighetschefen informerar:
Anpassning av Moforsvillan pågår och den planeras vara inflyttningsklar i
december. Verksamheten ansvarar för invigningsceremonin, men kommer
bjuda med fastighet- och serviceförvaltningen tillsammans med ordförande.

Räddningsstationen i Gislaved kommer eventuellt ingå i ett pilotprojekt för
utbyggnad av solenergi.

Förstudien för skolomorganisationen i Anderstorp och förstudien för
Gulsippan förskola är färdiga och kostnadsförslag finns framme.

Avdelningen deltar i arbetsgruppen Realisering som ligger under den operativa
styrgruppen Attraktivitet och hållbar utveckling. Uppdraget innebär att jobba
fram rutiner och processer för större utvecklingsprojekt av bl.a. bostäder.
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighet- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-10-21 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §113 Dnr: FA.2017.16

Slutredovisning av tillbyggnad av Glashuset i Gislaved

Beslut
Fastighet- och servicenämnden godkänner slutredovisningen av projektet
tillbyggnad av Glashuset i Gislaved.

Ärendebeskrivning
Fastighetschefen redovisar:
Efter politiskt beslut att komprimera projektet Glashuset från planerat fyra
etapper till att endast uppfylla de nödvändiga behoven till en halverad budget på
23,8 mnkr, påbörjades en för- och omprojektering av ursprungshandlingarna
för projektet. En bit in i projekteringen konstaterades det att budgeten
behövde justeras till 30,8 mnkr, vilket förankrades i politiken och fastställdes på
sammanträdet Fa § 6, 2019-01-30 till projektets nya totala budget.

Projektets syfte var att bygga ändamålsenliga lokaler för Gislaveds kommuns
dansverksamhet samt tillmötesgå intentionerna att göra Glashuset till en allmän
mötesplats. Projektet innehöll följande avgränsningar:
- Två undervisningssalar för dansverksamhet
- Omklädningsrum
- Personalmatsal för Glashusets personal
- Tillgängliga lösningar för utrymmena som byggdes i etapp 1

Sammanställning ekonomiskt utfall:
Konsulttjänster 1 259 tkr
Byggentreprenad 28 164 tkr
Övrigt 449 tkr
Totalt: 29 872 tkr (avvikelse +928 tkr eller 3% jämfört budget)

Sammanfattning:
Projektets syfte var att utifrån uppdraget komprimera återstående projekt till
en etapp och anpassa utförandet till en lägre budget. Då projektet hade en
målbudget valdes samverkansentreprenad som upphandlings- och
genomförandeform istället för en traditionell totalentreprenad.

Syftet med projektet uppfylldes vad gäller utformning och ändamålsenlighet för
dansverksamheten. Även den ekonomiska delen fungerade tillfredsställande
utifrån att en ekonomisk justering av ursprungsbudgeten gjordes. De mest
kostnadsdrivande tilläggen låg i markanläggningen, sanering av otjänlig mark
samt ändring av brandcellsindelning. De största avgående posterna var minskad
omfattning av mörkläggningsgardiner och förenklat utförande vad gäller
dagvattenhantering. Samverkansentreprenad som form medförde att det var
insyn och bra kontroll på projektets kostnader genom hela projektet.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-10-07 - Faau §53
Rapport - Slutredovisning av tillbyggnad av Glashuset i Gislaved, daterad 2020-
09-29.pdf

Beslutet skickas till:
Fastighetsavdelningen
Kulturnämnden
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighet- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-10-21 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §114 Dnr: FA.2019.99 1.2.7

Jämförande totalkostnadskalkyler för sim- och badanläggning i
Gislaveds kommun

Beslut
Fastighet- och servicenämnden godkänner rapporten med jämförande
totalkostnadskalkyl för sim- och badanläggning i Gislaveds kommun, daterad
2020-10-05 och PM, daterad 2020-10-15 samt beslutar att rapport och PM
läggs fram till kommunfullmäktige som svar på utredningsuppdraget.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har genom planeringsdirektivet 2020 gett uppdrag åt
fastighet- och servicenämnden att ta fram en jämförande totalkostnadskalkyl för
nybyggnation av en badanläggning med alternativa geografiska placeringar i
Gislaveds kommun. Uppdraget har lagts på avdelningschefen för fastighet som
tagit hjälp av externa konsulter.

Bilagd förstudie i samarbete med konsult Accent och WE-Group innehåller
lösningsförslag som uppfyller framtaget lokalprogram och tillfredsställer de
behov som är beskrivet där.

Förstudien redovisar även en schablonmässig totalkostnadskalkyl som
innehåller de delar som räknas som generella. Det vill säga, den är utförd på ett
sätt som gör att kostnaden för simhallen är jämförbar, oavsett var den placeras
geografiskt.

I bilagt PM redovisas en kortfattad sammanställning över de olika alternativen
utifrån ett antal olika parametrar – såväl ekonomiska som behovsmässiga.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-10-07 - Faau §54
PM - Jämförande totalkostnadskalkyler, daterad 2020-10-15.docx
Förstudie Accent och WE-Group,daterad 2020-10-05.pdf

Beslutet skickas till:
Fastighet- och servicenämnden
Kommunfullmäktige
Fritid- och folkhälsonämnden
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighet- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-10-21 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §115 Dnr: FA.2020.22 1.4.1

Ekonomisk uppföljning 2020

Beslut
Fastighet- och servicenämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Ekonomen redovisar investeringsbudgeten för perioden september - oktober.

Beslutsunderlag
Uppföljning 2020-10-21 Nämnd

14(17)



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighet- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-10-21 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §116 Dnr: FA.2020.34 1.4.3

Ekonomisk uppföljning 3 (U3) 2020

Beslut
Fastighet- och servicenämnden fastställer uppföljningsrapport (U3) 2020,
daterad 2020-10-01.

Ärendebeskrivning
Uppföljning 3 (U3) visar på ett ekonomiskt prognosticerat resultat på helåret i
enlighet med budget, det vill säga med en avvikelse på 0 kronor. Trots ett
redovisat plusresultat i delårsbokslutet, görs bedömningen att avvikelsen
handlar till stora delar om icke justerade kostnader och intäkter som
sammantaget kommer balansera ut varandra till årsskiftet.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-10-07 - Faau §59
Uppfoljning U3 2020 - Fastighet- och servicenämnd, daterad 2020-10-01.pdf

Beslutet skickas till:
Samtliga avdelningschefer på förvaltningen
Kommunstyrelseförvaltningen
Kommunfullmäktige

15(17)



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighet- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-10-21 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §117 Dnr: FA.2019.5

Information från fastighet- och serviceförvaltningen

Beslut
Fastighet- och servicenämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen informerar:
Det positiva delårsbokslutet utifrån det statliga coronastödet på drygt 100
mnkr, kommer göra stor skillnad för kommunens olika verksamheter – inte
minst med tanke på att kommunens soliditet stärks och skapar ett ökat
utrymme för investeringar de kommande åren.

Nämndens (för-)presenterade Utblick 2023, som förvaltningschef och
ordförande redogjorde för på KS planeringsdag 14/10, pekade på
verksamheternas ökade fokus på renodling, trygghet/säkerhet och att främja
folkhälsan. Trender som nämnden kommer behöva ha extra koll på framöver
handlade om den allt åldrande befolkningen, ökat fokus på hållbarhetsfrågor och
digitalisering, men också på allt arbete som syftar till att öka inkluderingen av
alla våra invånare i samhället.

Beslutet skickas till:
Samtliga avdelningschefer på förvaltningen.
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighet- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-10-21 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §118 Dnr: FA.2020.77 1.2.7

Meddelanden, oktober2020

Beslut
Fastighet- och servicenämnden lägger meddelanden till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Fastighet- och servicenämnden tar del av följande meddelanden.

Ks §209 Sammanträdesplan 2021

Kf §115 Planeringsdirektiv 2021 med plan för 2022-2024, förändring av
uppdrag om scenariebeskrivning

Kf §91 Ny budgetprocess, Planeringsdirektiv 2021 med plan för 2022-2024

Kommunfullmäktiges planerings- och uppföljningsprocess under 2021

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Sammanträdesplan 2021
Protokollsutdrag Sammanträdesplan 2021
Planeringsdirektiv 2021 med plan för 2022-2024, förändring av uppdrag om
scenariebeskrivningar
Ny budgetprocess Planeringsdriektiv 2021 med plan for2022-2024
Kommunfullmäktiges planerings- och uppföljningsprocess under 2021
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