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Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | Fax: 0523-61 37 12 | registrator@lysekil.se | www.lysekil.se 
 

Sammanträdestid: 
 

2018-08-28  kl. 9.00 – 14.40 
Ajournering för lunch kl. 11.50 – 13.00 

 

 

Lokal: Borgmästaren, stadshuset, Lysekil  

 

Tjänstgörande ledamöter och 

ersättare: 

 

 

 
Ricard Söderberg (S), ordförande 
Ronny Hammargren (LP), vice ordf. 
Krister Samuelsson (M), §§ 122-124, 

närvarade del av § 125 men inte i beslutet. 

Närvarade del av § 130 samt hela §§ 131-137, men 

deltog inte i besluten. 
Bernt Ortner (S), §§ 126-137, ersätter Krister 

Samuelsson (M) 

Eva Leandersson (S) 
Stefan Jansson (S) 
Ann-Charlotte Strömwall (L) 
Monica Andersson (C) 
Marie Lindgren (LP) 
Lena Hammargren (LP), ersätter Ann-Britt 

Jarnedal (LP) 

Britt-Marie Kjellgren (K) 
Tommy Westman (SD) 
 

 

Icke tjänstgörande ersättare: 
 
Bernt Ortner (S), §§ 122-125 
Per-Olof Gustafsson (S) 
Britt-Marie Didriksson Burcher (L) 
Maria Ahlström (K) 
 

 

Krister Samuelsson (M), lämnade mötet under 
pågående § 125. Återkom till mötet under pågående 
§ 130. En ledamot som avbrutit tjänstgöringen vid 
ett sammanträde på grund av något annat hinder 
än jäv får därefter under samma dag inte tjänstgöra 
vid sammanträdet (KL 5:20).  
 

 

Tjänstemän: 
 
Eva Andersson, förvaltningschef 
 

Paragrafer:  122 - 137 

 

 

Sekreterare: 
 

 

 .............................................................................  

Anne-Marie Mattsson 

 

Ordförande: 
 

 

Justerare:  

…………………………………………………………………. 

Ricard Söderberg 

 

…………………………………………………………………. 

Eva Leandersson 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

 

Övriga medverkande 
 
Julia Lundwall, avdelningschef individ- och familjeomsorg, 122-130  
Klaus Schmidt, alkoholhandläggare, § 122-123 
Marianne Sandsten, avdelningschef myndighetsutövning/bistånd, §§ 128-131 
Johanna Eklöf, avdelningschef LSS/socialpsykiatri 130-132 
Maria Johansson, utredare, 128 
Malin Petzäll, MAS/verksamhetsutvecklare, § 133 
Catharina Ross, ekonom, § 130 
Maria Berntsson, enhetschef vård och omsorg, § 132 
Camilla Josefsson, enhetschef vård och omsorg, § 132 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 122 
 
Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker, Restaurang 
Kvarterskrogen, Lysekil 
 
Kvarterskrogen i Grästorp AB, organisationsnummer 559138-5058, har hos 
socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) att till 
allmänheten servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa drycker vid 
Restaurang Kvarterskrogen i Lysekil, Rosviksgatan 4, 453 30 Lysekil. 
Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt i serveringslokal samt på 
uteservering mellan kl. 11.00 och kl. 01.00.    
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 18 juni 2018.  
 
Socialnämndens beslut 
 
Med stöd av 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) beviljas Kvarterskrogen i Grästorp 
AB, organisationsnummer 559138-5058, tillstånd att året runt till allmänheten 
servera starköl, vin, spritdrycker samt andra jästa drycker i serveringslokal samt på 
uteservering mellan kl. 11.00 och kl. 01.00 vid Restaurang Kvarterskrogen i Lysekil, 
Rosviksgatan 4, 453 30 Lysekil. 
 
Dörrar och fönster ska hållas stängda efter kl. 23.00 om musik spelas i 
lokalen. In- och utsläpp av besökare tillåts.  
 
Ingen musik får spelas på uteserveringen efter kl. 23.00. 
 
Ljudnivåerna måste hållas på en måttlig nivå så att Folkhälsomyndighetens 
allmänna råd om buller inomhus i närliggande bostäder inte överskrids. 
 
Om ljudstörningar från musik eller annat oljud uppstår som innebär olägenhet för 
närboende kan miljönämnden via Miljöbalken begränsa eller förbjuda dessa 
ljudstörningar och/eller begränsa öppettider för verksamheten.   
 
Beslutet skickas till 
 
Alkoholhandläggare SOF (f.v.b. till berörda) 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 123 
 
Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker, Brasseri Sjökanten, 
Lysekil 
 
NM Bar och Kök AB, organisationsnummer 559149-8729, har hos socialnämnden 
ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) att till allmänheten 
servera alla slags alkoholdrycker i serveringslokal samt på uteservering vid Brasseri 
Sjökanten, Södra Hamngatan 6, 453 33 Lysekil. Serveringstillståndet är avsett att 
gälla året runt mellan kl. 11.00 och kl. 02.00 samt fredagar, lördagar och dag före 
helgdag mellan kl. 11.00 och kl. 03.00.    
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 28 juni 2018.  
 
Socialnämndens beslut 
 
Med stöd av 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) beviljas NM Bar och Kök AB, 
organisationsnummer 559149-8729, tillstånd att året runt till allmänheten servera 
alla slags alkoholdrycker i serveringslokal samt på uteservering vid Brasseri 
Sjökanten, Södra Hamngatan 6, 453 33 Lysekil, mellan kl. 11.00 och kl. 02.00 samt 
på fredagar, lördagar och dag före helgdag mellan kl. 11.00 och kl. 03.00.    
 
Dörrar och fönster ska hållas stängda efter kl. 23.00 om musik spelas i 
lokalen. In- och utsläpp av besökare tillåts.  
 
Ingen musik får spelas på uteserveringen efter kl. 23.00. 
 
Ljudnivåerna måste hållas på en måttlig nivå så att Folkhälsomyndighetens 
allmänna råd om buller inomhus i närliggande bostäder inte överskrids. 
 
Om ljudstörningar från musik eller annat oljud uppstår som innebär olägenhet för 
närboende kan miljönämnden via Miljöbalken begränsa eller förbjuda dessa 
ljudstörningar och/eller begränsa öppettider för verksamheten.   
 
Beslutet skickas till 
 
Alkoholhandläggare SOF (f.v.b. till berörda) 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 124 
 
Sammanställning/redovisning över budgeterade placeringar inom 
barn- och ungdomsenheten samt inom vuxenenheten 
Dnr SON 2018-42 
 
Placeringar av barn och unga samt av vuxna med missbruksproblematik kan ha 
stor påverkan på avdelningens ekonomiska resultat. Dessutom kan stora 
förändringar av kostnaderna ske på kort tid.  
 
För att bättre kunna följa budget för placeringar gällande barn och unga samt 
vuxna tar förvaltningen varje månad fram en sammanställning/redovisning för att 
ge nämndens politiker en möjlighet att lättare kunna följa de förändringar som sker 
under året.  
 
Beslutsunderlag 
 
Sammanställning barn- och ungdomsenhet samt vuxenenhet.  
 
Socialnämndens beslut 
 
Nämnden tar del av redovisningen.  
 
Beslutet skickas till 
 
Avdelningschef individ- och familjeomsorg 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 125 
 
Lägesrapport kring social oro och ungdomsbrottslighet i Lysekils 
kommun 
 
Avdelningschef individ- och familjeomsorg lämnar en muntlig lägesrapport över 
vad som görs för att minska social oro och problem med ungdomsbrottslighet i 
Lysekils kommun. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Nämnden tar del av informationen.   
 
Beslutet skickas till 
 
Avdelningschef individ- och familjeomsorg  
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 126  
 
Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal 2/2018 
Dnr SON 2018-96 
 
Kommunen ska enligt socialtjänstlagen (SoL) och enligt lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS) anmäla ej verkställda beslut till Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO). Rapport ska även lämnas till kommunfullmäktige samt till 
kommunens revisorer. Anmälan ska göras då verkställighet av fattat beslut inte har 
påbörjats inom tre månader från beslutsdatum.  
 
Rapport för individ- och familjeomsorgen redovisas. Av rapporten framkommer att 
det inte finns några ärenden att redovisa avseende andra kvartalet 2018.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 2 juli 2018.  
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden tar del av redovisningen.  
 
Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige och till kommunens revisorer för 
kännedom.  
 
Beslut inklusive handlingar i ärendet skickas till  
 
Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 
 
Beslutet skickas till 
 
Handläggare SOF 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 127 
 
Ny riktlinjer för handläggning av ansökan enligt LMA (Lag om 
mottagande av asylsökande m.fl.) 
Dnr SON 2018-174 
 
Den 1 juli 2018 trädde nya bestämmelser i kraft som ger tidigare ensamkommande 
Barn en ny möjlighet till uppehållstillstånd för att läsa klart gymnasiet, den så 
kallade gymnasielagen. I Sverige rör det sig om ungefär nio tusen unga som kan få 
denna möjlighet. I Lysekil uppskattas antalet vara ca tjugo.  
 
En del av dessa ungdomar saknar idag ersättning från Migrationsverket då de 
väntar på verkställighet av avvisning. En ansökan enligt den nya lagen kan ge 
uppehållstillstånd och möjlighet till försörjning genom studielån eller 
försörjningsstöd. Under tiden då ansökan behandlas, ankommer det på 
socialnämnden att fatta beslut om ersättning enligt LMA (Lag om mottagande av 
asylsökande m.fl.). Ett förslag till riktlinje för denna hantering har framtagits och 
föreslås godkännas av socialnämnden.  
 
Avdelningschefen redovisar muntligt några redaktionella ändringar som gjorts i 
underlaget.  
 
Beslutsunderlag  
 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 4 juli 2018.  
Riktlinje för handläggning av ansökan enligt LMA.  
SKL:s PM Ny möjlighet till uppehållstillstånd, några frågor och svar om 
regelverket, kommunens skyldigheter och statlig ersättning 
LMA – Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. 
 
Socialnämndens beslut  
 
Socialnämnden godkänner de redaktionella ändringar som redovisas.  
 
Socialnämnden antar i övrigt upprättade riktlinjer för handläggning av ansökan 
enligt LMA (Lag, 1994:137, om mottagande av asylsökande m.fl.) att gälla från och 
med 2018-09-01.  
 
Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma till nämnden med förslag 
på delegationsordning för att fatta beslut om ersättning enligt LMA i enlighet med 
riktlinjen.  
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

 
Beslutet skickas till 
 
Avdelningschef individ- och familjeomsorg 
Enhetschef vuxenenheten 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 128 
 
Verkställande av kommunfullmäktiges beslut om överflyttning av 
ansvar och budgetmedel för färdtjänstresor från socialnämnden till 
kommunstyrelsen 
Dnr SON 2018-192 
 
Enligt lagen om färdtjänst har den enskilde rätt till färdtjänst om hen på grund av 
funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller 
att resa med allmänna kommunikationsmedel. En person med rätt till färdtjänst 
har möjlighet att resa med färdtjänst var hen vill, inklusive till sin dagverksamhet.  
 
Den 16 februari 2017 (§ 7) beslutade kommunfullmäktige att överflytta ansvaret för 
färdtjänstfrågor med tillhörande budgetmedel från socialnämnden till 
kommunstyrelsen från och med 2017-01-01. Kommunfullmäktiges beslut att 
kommunstyrelsen övertar ansvaret för färdtjänst har verkställts för alla typer av 
färdtjänst. Beslutet att överföra tillhörande budgetmedel har dock inte verkställts 
fullt ut, då budget och kostnad för resor till dagverksamhet för personer med 
demenssjukdom fortsatt tillfaller socialnämnden.  
 
Socialförvaltningen menar att kommunfullmäktiges beslut är ofullständigt och 
inkonsekvent genomfört och föreslår därför att budgetmedel och därmed också 
kostnader för färdtjänstresor till och från dagverksamhet för personer med 
demenssjukdom överflyttas från socialnämnden till kommunstyrelsen i enlighet 
med kommunfullmäktiges beslut 2017-02-16, § 7.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 17 augusti 2018.  
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige 2017-02-16, § 7. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden begär att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2017-02-16, § 7, överföra 
budgetmedel från socialnämnden till kommunstyrelsen avseende färdtjänstresor 
till och från dagverksamhet för personer med demenssjukdom.  
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

Beslut inklusive handlingar i ärendet skickas till 
 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
 
Beslutet skickas till  
 
Förvaltningschef SOF 
Utredare SOF 
Ekonom SOF 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 129 
 
Rapport – beslut om särskilt boende 
Dnr SON 2018-10 
 
Nämnden får information om antalet lediga rum/lägenheter samt antal beslut om 
plats i särskilt boende inom vård- och omsorgsavdelningen, per den 16 augusti 
2018.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningens redovisning daterad den 16 augusti 2018. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Nämnden tar del av redovisningen.  
 
Beslutet skickas till 
 
Avdelningschef biståndsenheten 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 130 
 
Ekonomiskt utfall per juni månad 2018  
Dnr SON 2018-44 
 
Förvaltningens ekonomiska utfall per juni månad 2018 redovisas. Utfallet per juni 
månad uppgår till minus ca 11,7 mnkr. Prognos per helår, utifrån uppdateringen i 
juni 2018, visar på minus ca 9,1 mnkr. Regelbunden uppföljning av det ekonomiska 
utfallet sker till nämnden.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 15 augusti 2018.  
Standardrapport.  
Förvaltningsöversikt.  
Utfall och prognos.  
Månadsuppföljning maj 2018. 
Personalkostnader. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Nämnden tar del av förvaltningens rapport gällande ekonomiskt utfall per juni 
månad 2018.  
 
Beslut inklusive handlingar i ärendet skickas till 
 
Kommunstyrelsen (för kännedom) 
Ekonomiavdelningen (för kännedom) 
Kommunens revisorer (för kännedom) 
 
Beslutet skickas till  
 
Förvaltningschef SOF 
Avdelningschefer SOF 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 131 
 
Revisionsuppdrag inom socialförvaltningen – med fokus hemtjänst 
Dnr SON 2018-187 
 
Socialnämnden beslutade vid sammanträde 2018-04-25 att tillsätta en oberoende 
extern revision av socialförvaltningen (med undantag av avdelning barn och unga) 
som ska revidera förvaltningens ekonomistyrning och arbetsmiljöarbete. 
Arbetsutskottet ska medverka i framtagandet av uppdragshandling och 
revisionskriterier. Socialnämnden beslutade också att hos kommunstyrelsen begära 
om medel för revisionen. Kommunstyrelsen avslog begäran.  
 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till ovan nämnda revision, vilket redovisas 
vid dagens sammanträde.  
 
Beslutsunderlag  
 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 13 augusti 2018.  
Offert: stöd och ekonomisk styrning med fokus hemtjänst.  
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden beslutar att godkänna uppdragsbeskrivning samt kostnadsförslag 
till extern revision enligt redovisat förslag.  
 
Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att skriva avtal med leverantör i 
enlighet med redovisad uppdragsbeskrivning.  
 
Protokollsanteckning 
 
Ordföranden godkänner att ledamot Britt-Marie Kjellgren (K) lämnar bifogad  
protokollsanteckning till protokollet.  
 
Beslut inklusive handlingar i ärendet skickas till 
Kommunstyrelsen  
Ekonomienheten 
Kommunens revisorer (för kännedom) 
Beslutet skickas till  
Förvaltningschef SOF 
Avdelningschefer SOF 
Ekonom SOF 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 132 
 
Muntlig information – så här arbetar avdelning vård och omsorg med 
att sänka sjukfrånvaron 
 
Enhetschef Maria Berntsson och enhetschef Camilla Josefsson har bjudits in till 
dagens sammanträde med socialnämnden för att informera om hur personalen 
inom avdelning vård och omsorg arbetar för att försöka sänka sjukfrånvaron inom 
avdelningens olika verksamhetsområden.  
 
Socialnämndens beslut 
 
Nämnden tar del av informationen.  
 
Beslutet skickas till 
 
Avdelningschef vård och omsorg 
Enhetschef Maria Berntsson 
Enhetschef Camilla Josefsson 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 133 
 
Rekvirering av medel till satsning för investering av välfärdsteknik 
Dnr SON 2018-173 
 
Lysekils kommun kan under 2018 rekvirera och använda medel från 
Socialstyrelsen för satsning på välfärdsteknik och kommunen får själv utifrån 
behov och förutsättningar bestämma vilken typ av välfärdsteknik. Satsning på 
välfärdsteknik ska möjliggöra att äldre personer och personer med 
funktionsnedsättning kan vara mer delaktiga, mer självständiga samt uppnå en 
högre livskvalitet. Välfärdstekniken ska även bidra till bättre arbetsmiljö inom 
socialtjänstens verksamheter.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 20 augusti 2018.  
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden beslutar att hos Socialstyrelsen rekvirera medel för investering av 
välfärdsteknik under år 2018.  
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef SOF (för vidare befordran till berörda) 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 134 
 
Information från förvaltningschef, ordförande och vice ordförande 
Dnr SON 2018-11 
 
Ingen information lämnas. 

 
 

Socialnämndens beslut 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 135 
 
Anmälningsärenden  
 
Nämnden tar del av följande anmälningsärenden:  
 

 Inspektionen för vård och omsorg (IVO); Beslut 2018-07-04. Tillsyn av det 
systematiska förbättringsarbetet i socialtjänstens utredningsarbete i Västra 
Götalands och Hallands län. Dnr SON 2017-124 
 

 Kommunfullmäktige; protokollsutdrag 2018-06-20, § 92. 
Uppföljningsrapport 2/2018. Dnr SON 2018-44 
 

 Kommunfullmäktige; protokollsutdrag 2018-06-20, § 93. Budget 2019 och 
plan 2020-2021. Dnr SON 2018-44 
 

 Kommunfullmäktige; protokollsutdrag 2018-06-20, § 96. Riktlinjer för att 
förebygga och hantera hat, hot och våld mot förtroendevalda. Dnr SON 
2018-171 
 

 Protokoll över förhandling enligt 11 § MBL, förändring gällande tillsättande 
av tjänster/effektiviseringar i budget; 
 
2018-03-20 Skaftö hemvård/Kommunal sektion väst Lysekil 
2018-06-21 Skärgårdshemmet avdelning Kompassen/Kommunal sektion 
väst Lysekil 
2018-06-26 Skärgårdshemmet avdelning Vågen, Piren, Skäret, Bryggan och 
Bojen/Kommunal sektion väst Lysekil 
 
 

Socialnämndens beslut  
 
Nämnden godkänner redovisningen av de anmälningsärenden som förtecknats och 
redovisas i protokoll, § 135, den 28 augusti 2018.  
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 136   
 
Redovisning av delegationsbeslut 
 
Med stöd av nämndens beslut om delegationsordning redovisas följande 
delegationsbeslut:  
 

 Avgiftsbeslut enligt socialtjänstlagen, perioden 2018-06-01 – 2018-07-31 
 

 Beslut enligt socialtjänstlagen (hemtjänst, trygghetslarm, förstärkt 
hemteam, matdistribution, särskilt boende, dagverksamhet, korttidsplats), 
perioden 2018-06-01 – 2018-07-31 
 

 Familjerätt, perioden 2018-06-01 – 2018-07-31 
 

 Uppdragstagare, perioden 2018-06-01 – 2018-07-31 
 

 Urvalslista, klient, perioden 2018-06-01 – 2018-07-31 
 

 Arbetsutskottets protokoll från den 26 juni 2018 §§ 101-103, den 3 juli 2018 
§§ 103-114 och den 7 augusti 2018 §§ 115-127 
  

 Serveringstillstånd till allmänheten eller i förening, företag eller annat slutet 
sällskap vid enstaka tillfällen, enligt 8 kap 2 § 1 och 2 stycket alkohollagen, 
sommaren 2018 
 

 
 Socialnämndens beslut 
 
Nämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i 
protokoll, § 136, den 28 augusti 2018.  
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§ 137 
 
Övriga frågor 
 
Följande övriga frågor har anmälts vid mötets öppnande och tas upp för 
diskussion:  
 
Lysehemmet 
 
Ledamot Tommy Westman frågar vad som kommer att ske med de tomma 
lägenheterna på Lysehemmet.  
 
Förvaltningschefen svarar att det är kommunens fastighetsenhet som ansvarar för 
dessa lokaler och vad som kommer att hända framöver. 
 
Inkomna skrivelser 
 
Ordföranden påminner om att det är viktigt att ledamöter och ersättare som får 
skrivelser gäller nämndens verksamheter med vanlig post eller via mail ska lämna 
dessa vidare till kommunens registrator för diarieföring.  
 
”Shoppingrundan” 
 
Förändringar har skett av turlista samt linjesträckning gällande busstrafiken i 
Lysekils kommun i och med att nytt avtal skrevs med Västtrafik. Detta har på olika 
sätt påverkat brukare som är beroende av den så kallade ”shoppingrundan” för att 
ta sig till och från olika verksamheter som ligger inom socialnämndens 
ansvarsområde.  
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden uppdrar åt nämndens presidium att upprätta en skrivelse gällande 
de synpunkter och klagomål som framförts om ändrad turlista och linjesträckning 
samt behovet av ” gamla shoppingrundan”.  
 
Skrivelsen ska överlämnas till ansvarig avdelningschef samt till kommunstyrelsen.   
 
Beslutet skickas till 
 
 


