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SMEDJEBACKENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  2019-12-11 

 
Justerandes sign 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 

Mbn § 121/2019 Dnr. 2018-1013 

 

Meddelanden 2019-12-11 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

• Miljö och byggnadsnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 

Meddelanden 

1. Länsstyrelsen Dalarna – Föreläggande 2019-11-07 – Föreläggande enligt 12 kap 6 § 

miljöbalken för anläggande av mark- och sjökabel samt byte av luftkabel mellan Stora 

Busjön och Billsjön (dnr 2019-228). 

Västerbergslagens Elnät AB beviljar VB Elnäts ansökan om anläggande av mark- och 

sjökabel med försiktighetsmått vad gäller körskador vid vattendragen. VB Elnät 

uppmanas också att söka tillstånd för ingrepp i fornlämning. 

2. Länsstyrelsen Dalarna – Beslut 2019-11-18 – Dispens från biotopskyddet enligt 7 kap 

11 § miljöbalken för fällning av ett alléträd på Norrbärke kyrkogård (dnr 2019-228). 

Länsstyrelsen beviljar dispens för fällning av en poppel i allén på Norrbärke 

kyrkogård med villkoret att återplantering ska ske. 

3. Kammarrätten i Sundsvall – Beslut 2019-11-19 – Undersökningstillstånd; fråga om 

prövningstillstånd (dnr 2019-116). 

Kammarrätten avslog miljö- och byggnadsnämndens överklagande om prövningsrätt i 

fråga om undersökningstillstånd för provborrning i Snöån. Förvaltningsrättens 

avgörande står därför fast. Kammarrättens beslut kan överklagas till Högsta 

Domstolen.  

4. Länsstyrelsen Dalarna – Beslut 2019-11-21 – Föreläggande enligt 12 kap. 6 § 

miljöbalken för anläggande av markkabel och rasering av luftkabel mellan Nyfors och 

Gräsberg (dnr 2019-228). 

Länsstyrelsen beviljar anläggning av markkabel och rasering av luftkabel mellan 

Nyfors och Gräsberg, men med försiktighetsåtgärder då området ligger inom 

Malingsbo-Klotens naturreservat och dessutom berör en fornlämning och övriga 

intressen för kulturvård.  

5. Samhällsbyggnadsutskottet – Beslut 2019-11-26 § 99/2019 – Detaljplaneläggning av 

industrimark (dnr 2019-1049). 

Miljö- och byggnadsnämnden får i uppdrag att detaljplanlägga industrimark, benämnd 

Röbacken 2. 

6. Kommunfullmäktige § 61/2019 – Investeringsbudget 2020 och plan 2021-2022 (dnr 

2019-199). 

  



SMEDJEBACKENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  2019-12-11 

 
Justerandes sign 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 

Mbn § 121/2019 (forts) Dnr. 2018-1013 

 

7. Kommunfullmäktige § 66/2019 – Revidering av plan-, kart- och bygglovtaxa (dnr 

2019-878). 

Kommunfullmäktige fastställer plan-, kart- och bygglovtaxa enligt miljö- och 

byggnadsnämndens förslag. Taxan gäller från och med 1 januari 2020. 

8. Kommunfullmäktige § 67/2019 – Revidering av taxor och avgifter inom 

livsmedelslagens område (dnr 2019-880) 

Kommunfullmäktige fastställer taxa för offentlig kontroll inom 

livsmedelslagstiftningen enligt miljö- och byggnadsnämndens förslag. Taxan gäller 

från och med 14 december 2019. Ny timavgift gäller från och med 1 januari 2020. 

9. Kommunfullmäktige § 68/2019 – Revidering av taxor och avgifter inom miljöbalkens 

område (dnr 2019-879) 

Kommunfullmäktige har fastställt taxor och avgifter inom miljöbalkens område enligt 

miljö- och byggnadsnämndens förslag. Taxan gäller från och med 1 januari 2020. 

Taxan kommer fortsättningsvis att uppräknas årligen med PKV, prisindex för 

kommunal verksamhet. 

10. Kommunfullmäktige § 75/2019 – Revidering av informationssäkerhetspolicy, se 

bilaga. 

11. Kommunfullmäktige § 78/2019 – Utökning av VA-verksamhetsområde Söderbärke 

(dnr 2017-162). 

Kommunfullmäktige har utökat VA-verksamhetsområde Söderbärke med 

gårdscentrum på fastigheten xx. 

12. Länsstyrelsen Dalarna – Beslut 2019-12-04 - Beslut i prövning av 

strandskyddsdispens för båthus och brygga på fastigheten xx  

(dnr 2019-431), se bilaga. 

Länsstyrelsen upphäver MBNs beslut punkt 1-3. 

13. Länsstyrelsen Dalarna – Beslut 2019-12-04 – Beslut i prövning av 

strandskyddsdispens för underhåll av sandstrand samt nybyggnad av mur på 

fastigheten xx (dnr 2019-761), se bilaga. 

Länsstyrelsen upphäver MBNs beslut för nedgrävning av mur. 

14. Länsstyrelsen Dalarna – Beslut 2019-11-29 – Utbetalning av statsbidrag till kalkning 

av sjöar och vattendrag inom Smedjebackens kommun år 2019 (dnr 2019-343), se 

bilaga. 

Länsstyrelsen beviljar Smedjebackens kommun 168 461 kronor i bidrag för kalkning 

av sjöar och vattendrag. 

 
Kopia till: 

Akten 

  

  



SMEDJEBACKENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  2019-12-11 

 
Justerandes sign 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Mbn § 122/2019   Dnr. 2018-783 

 

Budgetuppföljning per den 31 november 2019 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

• Miljö- och byggnadsnämnden lägger budgetuppföljning per den 31 november 

till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Budgetuppföljningen för perioden januari-november 2019 visar ett överskott på 54 tkr. 

Intäkterna för perioden är högre, främst vad gäller bygglov, delvis beroende på 2 stora 

bygglovsärenden avseende ombyggnaden av Solhöjden och nya förskolan i Moga. 

Fortsatt översyn av intäkter är aktuellt. Nya taxor har beslutats inför år 2020. 

Även kostnaderna är högre för perioden. Ersättningar för förlorad arbetsförtjänst och 

arvode till nämnden är 130 tkr dyrare än mot budget. Andra kostnader som avviker mot 

budget är bland annat systemkostnader för Geosecma och EDP, högre kostnader för 

bilreparation samt sent fakturerad kostnad för livsmedelsinspektör avseende december 

2018. 

Bostadsanpassningen visar ett underskott på 571 tkr för perioden, varav cirka 400 tkr 

avser ärenden sedan budgetuppföljningen per den 31 oktober 2019. 

Åtgärder för att få en ekonomi i balans till år 2020 har vidtagits. Fokus är 

kärnverksamheten. 

Prognosen för helår är att budget 2019 hålls, dock med viss osäkerhet rörande 

kostnadsutvecklingen för bostadsanpassningen. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-12-10 

Budgetuppföljning januari-november 2019 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 

Akten 
 

 

  



SMEDJEBACKENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Justerandes sign 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
 

Mbn § 123/2019 Dnr. 2019-780 

 

Revidering av miljö- och byggnadsnämndens delegationsordning 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

• Miljö- och byggnadsnämnden antar reviderad delegationsordning 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och byggkontoret har gjort revidering av befintlig delegationsordning för miljö- 

och byggnadsnämnden.  

Anpassningar behöver främst göras till ny EU-förordning inom livsmedelsområdet. 

Nytt är även behovet av delegation på namnsättning av befintliga vägar som tidigare 

har namngivits av andra aktörer än Smedjebackens kommun samt föreläggande och 

förbud vid tillsyn av skyltar enligt lagen om särskilda bestämmelser om 

gaturenhållning och skyltning.  

Inom ramen för strålskyddslagen föreslås förändringar bland annat när det gäller 

kontrollköp och anmälan om kosmetiskt solarium, som yrkesmässigt upplåts till 

allmänheten. I enlighet med naturvårdsverkets föreskrifter föreslås godkännande av 

information rörande installation av cisterner liksom när dessa tas ur bruk. Hänsyn tas 

även till övrig uppdaterad lagstiftning. 

Justeringar föreslås dessutom med anledning av omfördelning av arbetsuppgifter inom 

avdelningen.  

 
Beslutsunderlag: 

Tjänsteskrivelse 2019-11-26 

Reviderad delegationsordning 
 

Kopia till: 

Räddningstjänsten 

Akten 

 

 

 
  



SMEDJEBACKENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  2019-12-11 

 
Justerandes sign 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 

Mbn § 124/2019 Dnr. 2019-1027 

 

Revidering av dokumenthanteringsplan 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

• Miljö- och byggnadsnämnden antar reviderad dokumenthanteringsplan. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2019-04-17 att anta en ny 

dokumenthanteringsplan. En dokumenthanteringsplan anger vilka inkomna eller upprättade 

handlingar som ska bevaras och hur länge. Den anger också vilka handlingar som får 

gallras och vid vilken tidpunkt detta kan ske. 

Dokumenthanteringsplanen är ett levande dokument, som bör anpassas efter den aktuella 

arbetsgången för kontoret. Gällande plan bör nu revideras på tre punkter: 

1. Arvoden/ersättningar för nämnden 

2. Obefogade klagomål som avser nedskräpning 

3. Pappershandlingar i ärenden som rör sotning 

Från och med november månad är det nämndsekreterarna som registrerar närvaro vid 

sammanträden i lönesystemet, vilket gör att punkten om arvoden och ersättningar behöver 

kompletteras med ordet närvarolistor och anmärkningen om att originalet skickades till 

lönekontoret måste tas bort. 

Miljöenheten får stora mängder klagomål på nedskräpning som är obefogade. Det finns 

inget behov av att dessa ska bevaras för framtiden annat än digitalt. Pappershandlingarna 

kan då gallras vid ärendets avslut. 

Miljö- och byggkontoret fattar delegationsbeslut i ärenden som rör sotning, men det är 

räddningstjänsten som handlägger dem i allt övrigt. Handläggningen innebär att 

papperskopior eller originalhandlingar skickas fram och tillbaka mellan miljö- och 

byggkontoret och räddningstjänsten. Dessutom registreras handlingarna både miljö- och 

byggkontorets diarium och i räddningstjänstens. För att underlätta handläggningen föreslås 

därför att samtliga pappershandlingar som rör sotningsärenden gallras, men att de ska 

bevaras digitalt. 

 

 
Beslutsunderlag: 

Tjänsteskrivelse 2019-11-22 

Ändringar i dokumenthanteringsplan 
 

Kopia till: 

Räddningstjänsten 

Akten 

 

  



SMEDJEBACKENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Justerandes sign 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Mbn § 125/2019 Dnr. 2019-1027 

 

Namnsättning av kvartersmark vid nya förskolan i Moga 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

• Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att kvarteret namnges ”Dalgången” 

Beskrivning av ärendet 

Enligt detaljplanen för nya förskolan i Moga som vann laga kraft i januari 2019 håller 

tomten runt nya förskolan i Moga nu på att styckas av så att det bildar en egen fastighet.  

Miljö- och byggnadskontoret har från Lantmäteriet fått frågan om vi vill att denna 

nybildade fastighet ska få ett eget kvartersnamn 

Det finns några olika sätt att bestämma ett kvartersnamn 

1. Använda den verksamhet som bedrivs på platsen – då skulle kvartersnamnet bli 

”Förskolan”. Motsvarande i Smedjebacken har använts för kvarteret Posten och 

kvarteret Trädgårdsmästaren. 

2. Knyta an till befintligt tema för kvartersnamn i området. Ett av de andra kvarteren 

runt omkring heter Höjden. Förskolan ligger nedanför kvarteret Höjden. Ett möjligt 

kvartersnamn skulle då kunna bli ”Dalgången”. 

3. Använda något historiskt. Efter att ha rådfrågat Britt-Marie Hägerman på 

Kulturenheten har vi fått förslaget ”Skinnarjonshage”.  

”Det är namnet på det skogsparti/gammal hagmark som ligger i förskolans södra 

område. Namnet har använts av en äldre generation bybor födda på 1930-talet och 

tidigare. När bostadsområdet Moga namnsattes togs namnet från åkern (idag 

fotbollsplan) som ligger öster om bostadsområdet så en viss ”förflyttning” av 

namnen får man väl acceptera”. 

Ärendet har remitterats till kulturnämnden, räddningstjänsten och Post Nord. 

Yttrande från kulturnämnden 

Kulturnämnden föreslår att namnet på det nya kvarteret blir Skinnarjonshage. 

 
Beslutsunderlag: 

Tjänsteskrivelse 2019-11-21 
 

Kopia till: 

Lantmäteriet 

Kulturnämnden 

Räddningstjänsten 

Post Nord 

Akten 
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Mbn § 126/2019 Dnr. 2019-1042 

 

Uppföljning av tillsynsplan och behovsutredning 2019, inom miljöbalkens 
område 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

• Miljö- och byggnadsnämnden tackar för informationen och lägger uppföljningen 

till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar varje år om tillsynsplan och behovsutredning för 

miljö- och byggkontorets arbete inom miljöbalkens område. Dessutom innehåller 

tillsynsplanen en preliminär planering för de påföljande två åren. 

Tillsynsplanen visar vad kontoret ska utföra under kommande år, och behovsutredningen 

visar på vilka resurser som behövs för att utföra arbetet. För att veta hur utfallet är utifrån 

2019 års tillsynsplan, ska en uppföljning göras och redovisas för miljö- och 

byggnadsnämnden. Utfallet visar att planerad tillsyn inte genomförts på samtliga punkter, 

vilket till stor del beror på personalbrist och att kontoret haft fokus på att upprätta rutiner 

och kontrollera registrerade verksamheter.  

Samtliga register inom miljöenheten har också fått en genomgång, så att kontoret 

fortsättningsvis ska ha uppdaterade register som ger korrekt information.  

De åtgärder som är genomförda under 2019 redovisas i bilagd skrivelse. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-11-28 

Uppföljning av tillsynsplan 2019 
 
Kopia till 

Akten 
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Mbn § 127/2019 Dnr. 2019-876 

 

Tillsynsplan och behovsutredning inom miljöbalkens område, 2020-2022 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden antar tillsynsplan och behovsutredning 2020-2022 

2. De områden som miljö- och byggkontoret ska prioritera under 2020 är tillsyn av 

verksamheter och övriga tillsynsobjekt, samt förorenade områden och enskilda 

avloppsanläggningar. 

3. Återrapportering ska göras till miljö- och byggnadsnämnden i slutet av 2020 eller 

början av 2021. 

Beskrivning av ärendet 

I miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) står det att tillsynsmyndigheten ska för varje 

verksamhetsår upprätta en samlad tillsynsplan som omfattar myndighetens ansvarsområde 

enligt miljöbalken. Behovsutredningen ska avse en tid om tre år. Den ska även ses över vid 

behov, eller minst en gång per år. 

Miljö- och byggkontoret har tagit fram en tillsynsplan och behovsutredning för 2020-2022. 

Tillsynsplanen för 2020 visar de områden som nämnden prioriterar under kommande år 

och behovsutredningen visar hur mycket tid och personalresurser som behövs för att 

genomföra tillsynsplanen.   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-11-28 

Tillsynsplan och behovsutredning 2020-2022 

 

Kopia till 

Akten 
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Mbn § 128/2019 Dnr. 2019-877 

 

Kontrollplan och behovsutredning för livsmedelskontrollen, 2020-2022 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

• Miljö- och byggnadsnämnden antar kontrollplan och behovsutredning för 

livsmedelskontrollen 2020-2022. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och byggnadsnämnden i Smedjebackens kommun är behörig myndighet/ 

kontrollmyndighet för kontroll utifrån livsmedelslagstiftningen. Nämnden ansvarar för att 

effektiv och ändamålsenlig kontroll utförs på anläggningar, för vilka kommuner är 

kontrollansvariga enligt 23 och 25 §§ livsmedelsförordningen, och som är lokaliserade 

inom kommunens gränser. 

Ansvaret innefattar kontroll av dricksvatten, livsmedelshygien, redlighet och spårbarhet. 

Livsmedelslagstiftningen inom nämndens ansvarsområde innefattar cirka 200 olika EG-

förordningar, lagar förordningar och föreskrifter.  

Betydande arbetsuppgifter inom kontrollen är att genomföra revision, inspektion och 

provtagning, handlägga ärenden såsom registrering och riskklassificering, utreda misstanke 

om matförgiftning, årligen rapportera uppgifter till Livsmedelsverket samt fatta beslut i 

fråga om sanktioner, avgifter och åtalsanmälan. 

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för den operativa offentliga kontrollen vid omkring 

90 – 100 livsmedelsanläggningar. Dessa är framför allt restauranger, butiker, offentliga 

kök inom förskola, skola, vård och omsorg, samt dricksvattenanläggningar och industriella 

anläggningar. Planen syftar till att kontrollen ska vara effektiv och ändamålsenlig.  

 

Beslutsunderlag: 

Tjänsteskrivelse 2019-12-02 
 

Kopia till: 

Akten 
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Mbn § 129/2019 Dnr. 2018-127 

 

Beslut om strandskyddsärende 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

• Miljö- och byggnadsnämnden upphäver föreläggandet som antogs i MBN  

§ 89/2018. Åtgärderna bedöms vara tillräckliga enligt tjänsteskrivelsen daterad 

2019-11-28. 

Beskrivning av ärendet 

Den 5 januari 2018 utfördes ett tillsynsbesök på fastigheten xx, baserat utifrån ett klagomål 

om att strandskyddsbestämmelserna överträds. 

I september 2018 beslut miljö- och byggnadsnämnden att förelägga fastighetsägaren att 

utföra åtgärder på fastigheten. Åtgärderna var att återställa naturmarken mellan 

strandlinjen och fastighet xx samt att inte privatisera det strandskyddade området. 

I juni 2019 besökte miljöstrateg tillsammans med miljöchef fastigheten för att kontrollera 

om nödvändiga åtgärder var vidtagna. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-11-28 

MBN § 89/2018 

 
Kopia till 

Fastighetsägaren 

Akten 
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Mbn § 130/2019 Dnr. 2019-922 

 

Ansökan om permanent bygglov samt ombyggnad till sadeltak på moduldel, 
Hagge skola, Hagge 1:263 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 30b § plan- och bygglagen (2010:900), 

PBL 

2. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte för åtgärden. Byggherren 

ansvarar själv för kontrollen av genomförandet. 

3. Byggnadsverket får tas i bruk i del delar som omfattas av startbeskedet innan miljö- 

och byggnadsnämnden har gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar annat 

enligt 10 kap. 4 § PBL. 

4. Avgiften för bygglovet är 23 855 kronor i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. 

Motivering till beslut 

Åtgärden uppfyller kraven i 2 och 8 kap. plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

Beskrivning av ärendet 

Fastigheten är belägen inom fastställd detaljplan. Ansökan avser ett permanent bygglov för 

tillbyggnaden samt ombyggnad till sadeltak på moduldel Hagge skola. 

Yttranden  

Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig 

(enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen). Ägare av angränsande fastigheter har bedömts 

vara berörda. Inga negativa yttranden har inkommit. 

Upplysningar 

Bygglovet vinner laga kraft 4 veckor efter beslutets publicering i Post- och Inrikes 

Tidningar.  

Åtgärden får påbörjas först fyra veckor efter delgivning i Post- och Inrikes Tidningar. 

Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom 

fem år från dagen för beslutet om lov. 

Beslutsunderlag: 

Tjänsteskrivelse 2019-11-29 

Ansökan, situationsplan, plan- och fasadritningar 

Yttranden från sakägare 

Kopia till: 

Sökande, Smedjebackens kommun 

Akten 

  



SMEDJEBACKENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  2019-12-11 

 
Justerandes sign 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 

Mbn § 131/2019 Dnr. 2019-784 

 

Ansökan om bygglov för fritidshus 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Bygglov avslås med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

2. Avgiften för bygglovet är 3 162 kronor i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. 

Beskrivning av ärendet 

Nybyggnad av fritidshus med 25 m2 på västra delen av fastigheten xx. Fastigheten är 

belägen utanför detaljplan men inom sammanhållen bebyggelse. 

Yttranden  

Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig 

(enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen). Ägare av angränsande fastigheter har bedömts 

vara berörda. Negativa yttranden har inkommit angående möjlighet att anordna väg. 

Motivering till beslut 

Bygglov ska meddelas för en åtgärd om åtgärden följer kraven i 9 kap 31 § plan och 

bygglagen (2010:900), PBL.  

Enligt ovan nämnd paragraf ska man uppfylla de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 

2 § första stycket, 3, 6, 7, 9–11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte 

har prövats i områdesbestämmelser. 

Kraven på tomter tar sin utgångspunkt i en obebyggd tomt som ska bebyggas. För en sådan 

tomt finns ett flertal krav som ska uppfyllas i samband med att den bebyggs. Tomten ska 

bland annat ordnas så att: 

• det finns en lämpligt belägen utfart eller annan utgång från tomten samt anordningar 

som medger nödvändiga transporter och tillgodoser kravet på framkomlighet för 

utryckningsfordon, 

Beslutsunderlag: 

Tjänsteskrivelse 2019-11-29 

Ansökan, situationsplan, plan- och fasadritningar. 

Yttranden från sakägare 
 

Kopia till: 

Sökande 

Akten 

 

 

 

  



SMEDJEBACKENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  2019-12-11 

 
Justerandes sign 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 

Mbn § 132/2019 Dnr. 2019-2 

 

Anmälan av delegationsbeslut 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

• Miljö- och byggnadsnämnden lägger delegationsbesluten till handlingarna. 

 

Beskrivning av ärendet 

Delegationsbesluten redovisas i slutet av kallelsen. 

 
Beslutsunderlag 

Lista på delegationsbeslut 2019-11-11—2019-12-01 

 

 


