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Sammanträdesdatum

2020-06-08
Kommunfullmäktige
Plats och tid

Parkskolans matsal klockan 18:30 – 21:15

Beslutande

Se närvarolista sidan 2

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare:

Utses till justerare

Jimmy Ekborg (C) och Agneta Malm (S)

Justeringens plats och tid

Kansliet, kommunhuset i Osby, måndag den 15 juni 2020, klockan 13.00.

Tjänstemän:
Kommundirektör, Petra Gummeson
Förvaltningschef, Mathias Karlsson
MAS/Områdeschef, Lina Bengtsson
Planarkitekt, Kettil Svensson
Ekonomichef, Gunnar Elvingsson
VD Osbybostäder AB, Kent Lundén
Ordförande i Osbybostäder AB, Thomas
Poppe
Kommunsekreterare, Robin Skoglund

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Robin Skoglund

Ordförande
Carl Bejvel (SD)
Justerare
Jimmy Ekborg (C)

Agneta Malm (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-06-08

Datum då anslaget sätts upp

2020-06-16

Förvaringsplats för protokollet

Kansliet, kommunhuset i Osby

Underskrift
Robin Skoglund

Datum då anslaget tas ned

2020-07-07

61–74
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Närvarolista
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Marika Bjerstedt Hansen (S)
Carl Bejvel (SD)
Niklas Larsson (C)
Lars-Anton Ivarsson (M)
Daniel Landin (S)
Jan Kornemalm (SD)

Tom stol

Agneta Malm (S)
Jimmy Ekborg (C)
Sonja Svenle-Pettersson (M)

Roy Svensson (M)

Maria Ow iredu (KD)

Tom stol

Hans Persson (SD)
Tommy Augustsson (S)
Ingmar Bernthsson (S)

Tom Stol

Lotte Melin (C)
Ew a Bejvel (SD)
Lage Frej (M)
Maria Reimer (S)
Jörgen Nilsson (SD)

Tom stol

Knud Nielsen (S)
Eva Bendz Johansson (C)

Tom stol

Marie Winther (V)
Kurth Stenberg (S)

Tom stol

Lars-Erik Svensson (M)
Johan Nilsson (SD)

Tom stol

Erling Persson (L)
Nathalie Folkunger (S)
Anderas Andersson (KD)
Ulla Ekdahl (C)
Kristof Pall (SD)

Marie-Louise Eriksson (SD)

Karin Augustsson (S)
Dag Ivarsson (M)

Tom stol

Mikael Roslund (SD)

Tom stol

Johnny Ahlqvist (S)

Tom stol

Ida Gustafsson (C)

Tom stol

Sandra Bahceci (S)

Tom stol

Jonas Matsson (SD)
Fredrik Johansson-Nord (M)

Tom stol

Henry Nilsson (C)

Tom stol

Arne Gustavsson (S)

Tom stol

Håkan Carlsson (SD)

Tom stol

Fahrudin Fajko-Zulfic

Tom stol

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbesty rkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

3(20)

Sammanträdesdatum

2020-06-08
Kommunfullmäktige

Ärendelista

Justerandes sign

§ 61

Upprop och protokollets justering

§ 62

Godkännande av dagordning

§ 63

Anmälningar

§ 64

Information

§ 65

Frågestund

§ 66

Svar på medborgarförslag - Handlingsplan för identifikation och stöd
för särskild begåvade elever

§ 67

Landsbygdsstrategi

§ 68

Budgetuppföljning april 2020

§ 69

Riktlinjer för distansdeltagande på fullmäktige och
nämndsammanträden

§ 70

Ansökan om borgen Osby IK

§ 71

Ansökan om kostnadstäckning - Osby Bowlinghall

§ 72

Begäran om entledigande som ombud vid bolagstämma i
Osbybostäder AB - Thomas Poppe (M)

§ 73

Begäran om entledigande som ledamot/viceordförande i
kommunstyrelsen, ledamot i Östra Göinge renhållnings AB, Skåne
Nordost Samarbetskommittén och ersättare i Skåne Nordost
(FINSAM) Samordningsförbundet, ledamot/vice ordförande i Osby
Nova AB - Marika Bjerstedt Hansen (S)

§ 74

Begäran om entledigande som ledamot och viceordförande i Barnoch utbildningsnämnden samt som ersättare för ombud vid
bolagstämmor för ÖGRAB - Daniel Landin (S)
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§ 61
Upprop och protokollets justering
Kommunfullmäktige utser Jimmy Ekborg (C) och Agneta Malm (S) till justerare, som tillsammans med ordförande Carl Bejvel (SD) justerar dagens
protokoll.
Ordförande meddelar att justering äger rum måndag den 15 juni 2020,
klockan 13.00 på kansliet i kommunhuset, Osby.

Justerandes sign
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§ 62
Godkännande av dagordning
-

Justerandes sign

Dagordningen godkänns med ändringen att ärende 14 ” Begäran om
entledigande som ledamot och viceordförande i Barn- och
utbildningsnämnden samt som ersättare för ombud vid
bolagstämmor för Östra Göinge renhållnings AB - Daniel Landin
(S)” läggs till på dagordningen.
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§ 63
Anmälningar
KS/2020:227 115
Kommunfullmäktiges beslut
-

Anmälningarna läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Till kommunfullmäktige har inkommit följande handlingar:
Skrivelse” Granskning av inköp och upphandling”, inkommen den 12 maj
2020, från kommunrevisionen
Rapport ” Granskning av inköp och upphandling”, inkommen den 12 maj
2020, från pwc

Justerandes sign
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§ 64
Information
Kommundirektör, Petra Gummesson informerar kommunfullmäktige om
kommunens arbete med anledning av coronaviruset. Det informeras även
om kommande händelser hösten 2020.
MAS, Lina Bengtsson informerar kommunfullmäktige om vilka åtgärder
Osby kommun har genomfört med anledning av COVID-19. Det informeras
även om att det tagits fram en rad nya rutiner.
Osbybostäder AB:s VD, Kent Lundén och ordförande Thomas Poppe informerar kommunfullmäktige om framtida byggnationer i kommunen.
Förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen, Mathias Karlsson
återrapporterar från sin förvaltning. Det informeras bland annat om kommunala byggnationer samt andra specifika projekt som förvaltningen arbetar
med.
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§ 65
Frågestund
-

Justerandes sign

Inga frågor har inkommit och frågestunden anses därmed avslutad.
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§ 66
Svar på medborgarförslag - Handlingsplan för
identifikation och stöd för särskild begåvade elever
KS/2019:377 610
Kommunfullmäktiges beslut
-

Medborgarförslaget ”Handlingsplan för identifikation och stöd för
särskilt begåvade elever”, bifalles.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör barn direkt, se barnkonsekvensanalysen som hör till ärendet.
Sammanfattning av ärendet
I medborgarförslag ”Handlingsplan för identifikation och stöd för särskilt
begåvade elever”, inkommen den 18 december 2019, föreslår frågeställaren
Fredrik Nilsson att Osby kommun upprättar en handlingsplan för hur särskilt begåvade elever i kommunen ska identifieras och få sina behov uppfyllda.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2020-03-24, § 141.
Barnkonsekvensanalys, daterad 2020-03-05.
Tjänsteskrivelse ”Medborgarförslag – Handlingsplan för identifikation och
stöd för särskilt begåvade elever – Fredrik Nilsson”, daterad 2020-03-05,
från förvaltningschef Eva Andersson.
Kommunfullmäktiges beslut 2020-02-24, § 13.
Medborgarförslag ”Handlingsplan för identifikation och stöd för särskilt
begåvade elever”, inkommen 2019-12-18, från Fredrik Nilsson.
Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningen
Förvaltningschef, Eva Andersson
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§ 67
Landsbygdsstrategi
KS/2019:125 210
Kommunfullmäktiges beslut
-

Landsbygdsstrategi för Osby kommun, daterad den 22 april 2020,
godkänns.

-

Kommundirektören får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för
landsbygdsstrategin med genomförandeplan till 2022. Återrapportering avseende handlingsplanen sker på kommunstyrelsens sammanträde den 2 september 2020.

Sammanfattning av ärendet
Flera planer och dokument har tagits fram för de tätbebyggda områdena i
kommunen.
I huvudsak för Osby tätort. Det finns däremot inga tydliga utgångspunkter
eller fokus på hur landsbygden bör utvecklas och förbättras. Under bland
annat frukostmöten mellan kommunen och företagare har fler frågor och
tankar uppkommit om hur större fokus kan läggas på landsbygden. Därför
har arbetet med en landsbygdsstrategi pågått för att sammanfatta idéer, förslag och förhållningssätt som kan bidra till att utveckla och förstärka landsbygden.
Landsbygdsstrategin är ett övergripande strategiskt dokument som både
beskriver landsbygden och ger förslag på vad som kan göras för att stärka
den.
Strategin är tänkt att vara vägledande i kommunens generella arbete med
landsbygden.
Vad som egentligen räknas som landsbygd tvistas det även om, vilket tas
upp och beskrivs i strategin för att problematisera hur komplexa landsbygdsfrågor kan vara.
Förslag till Landsbygdsstrategi har varit ute på samråd under våren och försommaren 2019. Några remissinstanser gavs förlängd svarstid till slutet av
sommaren efter önskemål. Flera möten och dialoger har genomförts under
remissperioden för att få in synpunkter. Bland annat med Parkskolan, Örkenedsskolan, Hasslarödsskolan, LRF och Visseltofta byalag etc. Synpunkter har skickats in från bland annat privatpersoner, myndigheter, byalag, vägsamfällighetsföreningar och andra aktörer i samhället som bidragit
till landsbygdsstrategin. I slutet av förra året och i början av 2020 var landsbygdsstrategin ute på en andra remissomgång. Marginellt med synpunkter
Justerandes sign
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kom in under den andra remissomgången eftersom flera av synpunkterna
arbetades in i strategin under första remissomgången.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-05-18, § 62.
Granskningsutlåtande ”Förslag till landsbygdsstrategi för Osby kommun”,
daterad 2020-05-07, från planarkitekt Kettil Svensson och förvaltningschef
Mathias Karlsson.
Tjänsteskrivelse ”Landsbygdsstrategi för Osby kommun”, daterad 2020-0506, från planarkitekt Kettil Svensson och förvaltningschef Mathias Karlsson.
Landsbygdsstrategi, daterad 2020-04-22, framtagen av planarkitekt Kettil
Svensson, samhällsplanerare Ebba Blomstrand, kommunekolog Agne Andersson, tillväxtchef Carl-Johan Löwenberg och förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen Mathias Karlsson.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Planarkitekt, Kettil Svensson
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§ 68
Budgetuppföljning april 2020
KS/2020:2 041
Kommunfullmäktiges beslut
-

Kommunfullmäktige tillstyrker kommunstyrelsens beslut.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn.
Sammanfattning av ärendet
Ekonomienheten har sammanställt budgetuppföljning efter april från nämnder och förvaltningar enligt tidplan för budgetuppföljning 2020.
I april månads uppföljning visar prognosen ett årsresultat på – 7,0 mnkr.
Nämndernas samlade budgetavvikelser har minskat med 1,7 mnkr jämfört
med föregående månad och uppgår nu till – 14,0 mnkr.
Avvikelserna finns hos kommunstyrelseförvaltningen -1,7 mnkr (föregående
månad -1,7), hälsa och välfärdsnämnden –7,8 (-8,5), barn- och utbildningsnämnden – 4,6 (-5,6).
Inom finansförvaltningen har skatteintäkterna fallit kraftigt till följd av Corona-pandemin. Detta vägs än så länge upp av ökade bidrag från staten.
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet den 8 april om att ge hälsaoch välfärdsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att presentera åtgärdsplan för belopp motsvarande nämndernas övergripande besparingsuppdrag. Detta ska rapporteras till kommunstyrelsen den 27 maj.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2020-05-27, § 85
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-05-18, § 66.
Tjänsteskrivelse ”Budgetuppföljning april 2020”, daterat 2020-05-11, från
ekonomichef Gunnar Elvingsson och kommundirektör Petra Gummesson.
PowerPoint ”Budgetuppföljning april 2020”, daterad 2020-05-13.
Kommunstyrelsens beslut 2020-04-08, § 69.
Beslutet skickas till
Akten
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§ 69
Riktlinjer för distansdeltagande på fullmäktige och
nämndsammanträden
KS/2020:226 006
Kommunfullmäktigesbeslut beslut
-

Riktlinjer för distansdeltagande på fullmäktige och nämndsammanträden, enligt utkast daterad 2020-05-11, godkänns.

-

Kanslichefen får i uppdrag att efter behov löpande revidera dokumentet vid eventuella lagändringar, om nya direktiv från Sveriges
kommuner och regioner angående hur lagtexten ska implementeras
tillkommer eller om andra statliga myndigheter tar beslut som är
samhällsövergripande och därmed påverkar distansdeltagandet.

-

Om dokumentet revideras enligt andra punkten ska den inte vara föremål för beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen igen.
Om revidering sker ska detta istället anmälas för kännedom till
kommunstyrelsen som äger möjligheten att, om politiken finner det
lämpligt, åter ta upp dokumentet som ett ärende.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn.
Sammanfattning av ärendet
Riktlinjerna för distansdeltagande på fullmäktige och nämndsammanträden
anses vara kommunövergripande och ska därför beslutas i kommunfullmäktige. Anledningen till detta är för att inte belasta övriga förvaltningar med
framtagande av egna riktlinjer och rutiner för nämnder och utskott då dokumentet ändå utgår från lagstiftning som samtliga förvaltningar följer.
Det som anges i riktlinjerna är baserat på det lagkrav som anges i kommunallagen (2017:725), främst 5 kap. 16 § samt 6 kap. 24 §. Dessa lagkrav,
tillsammans med direktiv från Sveriges kommuner och regioner (SKR), har
sedan anpassas efter de förutsättningar som finns i Osby kommun. I framtagning av rutinerna har flera aspekter beaktats, så som den politiska organisationen, personalstyrkan, samt tekniska-, kostnads- och säkerhetsmässiga
förutsättningar.
Eventuella lokala frivilliga överenskommelser mellan partier och gruppledare ska ses som ett komplement till dokumentet.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2020-05-27, § 88
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-05-18, § 69.
Tjänsteskrivelse ”Riktlinjer för distansdeltagande på fullmäktige och
nämndsammanträden”, daterad 2020-05-12, från kanslichef Amra Eljami
och administrativ chef Johanna Lindhe.
Skrivelse ”Riktlinjer för distansdeltagande på fullmäktige och nämndsammanträden”, utkast daterad 2020-05-11, från kanslichef Amra Eljami.
Skrivelse ”Rutin för jävsituationer”, daterad 2020-04-06 från kommunsekreterare Robin Skoglund.
Manual för Teamsmöten.
Instruktion för digital medverkan i Teams via iPad.
Manual för Teams/iPad vid händelse av jäv.
Överenskommelse mellan kommunfullmäktiges gruppledare, daterad 202005-04.
Beslutet skickas till
Kanslichef, Amra Eljami
Kommundirektör, Petra Gummesson
Administrativ assistent, Camilla Persson
Kommunsekreterare, Robin Skoglund
Nämndsekreterare, Marit Löfberg
Kommunledningsgruppen
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§ 70
Ansökan om borgen Osby IK
KS/2020:64 045
Kommunfullmäktiges beslut
-

Kommunfullmäktige tillstryker kommunstyrelsens beslut

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör barn eftersom föreningen också bedriver barn- och ungdomsverksamhet.
Sammanfattning av ärendet
Osby kommun borgar sedan tidigare för ett lån på 300 000 kr till föreningen
med en återbetalningstid på 7 år. Aktuell skuld är ca 230 000 kr.
Ishockeyföreningen har som många andra föreningar drabbats av ekonomiska svårigheter på grund av Corona-pandemin.
Föreningen önskar därför hjälp av kommunen som borgensman med villkoren för lån hos banken:
-

Att lånet återställs till ursprungliga 300 000 kr.
Att lånet är amorteringsfritt de närmaste tolv månaderna.
Att totalt höja borgensförbindelsen till 500 000 kr.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2020-05-27, § 86
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-05-18, § 67.
Tjänsteskrivelse ”Ansökan om borgen – Osby IK”, med tillhörande barnkonsekvensanalys daterade 2020-05-13, från ekonomichef Gunnar Elvingsson och kommundirektör Petra Gummesson.
Mail från Osby IK ”Lån och borgen”, daterad 2020-05-08.
Protokoll ”Osby Ishockeyklubbs årsmöte tisdagen den 25 juni 2019”, inklusive verksamhetsberättelse.
Resultatrapport Osby IK för räkenskapsår 2019-05-01 – 2020-04-30, utskriven 2020-05-04.
Beslutet skickas till
Akten
Justerandes sign
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§ 71
Ansökan om kostnadstäckning - Osby Bowlinghall
KS/2020:239 040
Kommunfullmäktiges beslut
-

Frågan avseende kostnadstäckningen för mellanskillnaden i hyreskostnader och hyresintäkter från entreprenör för bowlingverksamheten i Osby kommun hänskjuts till ordinarie budgetprocess och därför avslås barn- och utbildningsnämndens förslag.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör ej barn.
Sammanfattning av ärendet
Hyres- och entreprenadavtal för bowlingcenter har under lång tid varit föremål för diskussioner och olika slag av förhandlingar. Osby kommun har
ett hyresavtal med Pannan fastighetsservice AB sedan 2011-07-01. Lokalen
hyrs ut i andra hand till Osby Bowlingcenter AB som bedriver en bowlingverksamhet.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2020-05-12, § 52.
Tjänsteskrivelse ”Bowlinghall Osby kommun”, daterad 2020-05-06, från
förvaltningschef Eva Andersson.
Beslutet skickas till
Ekonomichef, Gunnar Elvingsson
Förvaltningschef, Eva Andersson
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§ 72
Begäran om entledigande som ombud vid
bolagstämma i Osbybostäder AB - Thomas Poppe (M)
KS/2020:6 006
Kommunfullmäktiges beslut
-

Thomas Poppe (M) beviljas entledigande från sitt uppdrag som ombud vid bolagsstämmor för Osbybostäder AB.
Efter Thomas Poppe (M) utses Torsten Johansson (M) till nytt ombud vid bolagsstämmor för Osbybostäder AB.

Sammanfattning av ärendet
I skrivelse inkommen den 28 maj 2020 begär Thomas Poppe (M) att bli entledigad från sitt uppdrag som ombud vid bolagsstämmor för Osbybostäder
AB.
Beslutsunderlag
Skrivelse ” Begäran om entledigande”, inkommen den 28 maj 2020, från
Thomas Poppe.
Beslutet skickas till
Osbybostäder AB
Thomas Poppe
Torsten Johansson
Kanslienheten
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§ 73

Begäran om entledigande som ledamot/viceordförande
i kommunstyrelsen, ledamot vid i Östra Göinge
renhållnings AB, Skåne Nordost Samarbetskommittén
och ersättare i Skåne Nordost (FINSAM)
Samordningsförbundet, ledamot/vice ordförande i
Osby Nova AB - Marika Bjerstedt Hansen (S)
KS/2020:6 006
Kommunfullmäktiges beslut

Justerandes sign

-

Marika Bjerstedt Hansen (S) beviljas entledigande från sitt uppdrag
som ledamot och vice ordförande i kommunstyrelsen från och med 1
september 2020.

-

Efter Marika Bjerstedt Hansen (S) utses ny ledamot i kommunstyrelsen på kommunfullmäktiges sammanträde den 21 september 2020.

-

Efter Marika Bjerstedt Hansen (S) utses Daniel Landin (S) till ny
vice ordförande i kommunstyrelsen från och med 1 september 2020.

-

Marika Bjerstedt Hansen (S) beviljas entledigande från sitt uppdrag
som ledamot i Östra Göinge Renhållnings AB (ÖGRAB) från och
med 1 september 2020.

-

Efter Marika Bjerstedt Hansen utses Daniel Landin (S) som ny ledamot i Östra Göinge Renhållnings AB (ÖGRAB) från och med 1
september 2020.

-

Marika Bjerstedt Hansen (S) beviljas entledigande från sitt uppdrag
som ledamot i Skåne Nordost Samarbetskommittén från och med 1
september 2020.

-

Efter Marika Bjerstedt Hansen (S) utses Daniel Landin (S) som ny
ledamot i Skåne Nordost Samarbetskommittén från och med 1 september 2020.

-

Marika Bjerstedt Hansen (S) beviljas entledigande från sitt uppdrag
som ersättare i Skåne Nordost (FINSAM) Samordningsförbundet
från och med 1 september 2020.
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-

Efter Marika Bjerstedt Hansen (S) utses Daniel Landin (S) som ny
ersättare i Skåne Nordost (FINSAM) Samordningsförbundet från
och med 1 september 2020.

-

Marika Bjerstedt Hansen (S) beviljas entledigande från sitt uppdrag
som ledamot och vice ordförande i Osby Nova AB från och med 1
september 2020.

-

Efter Marika Bjerstedt Hansen (S) utses Daniel Landin (S) som ny
ledamot i Osby Nova AB från och med 1 september 2020.

-

Efter Marika Bjerstedt Hansen (S) utses Daniel Landin (S) som ny
vice ordförande i Osby Nova AB från och med 1 september 2020.

Sammanfattning av ärendet
I skrivelse inkommen den 28 maj 2020 begär Marika Bjerstedt Hansen (S)
att bli entledigad från samtliga sina uppdrag med undantag från kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Skrivelse ” Begäran om entledigande”, inkommen den 28 maj 2020, från
Marika Bjerstedt Hansen.

Beslutet skickas till
Marika Bjerstedt Hansen
Daniel Landin
ÖGRAB
Skåne Nordost Samarbetskommittén.
Skåne Nordost (FINSAM) Samordningsförbundet
Löneadministratör, Ros-Marie Nilsson
Kanslienheten

Justerandes sign
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§ 74
Begäran om entledigande som ledamot och
viceordförande i Barn- och utbildningsnämnden samt
som ersättare för ombud vid bolagstämmor för Östra
Göinge renhållnings AB - Daniel Landin (S)
KS/2020:6 006
Kommunfullmäktiges beslut
-

Daniel Landin (S) beviljas entledigande som ledamot och 1:e vice
ordförande i Barn- och utbildningsnämnden från och med 21 september 2020.

-

Ny ledamot efter Daniel Landin (S) väljs på kommunfullmäktiges
sammanträde den 21 september 2020.

-

Ny 1:e vice ordförande efter Daniel Landin (S) väljs på
kommunfullmäktiges sammanträde den 21 september 2020.

-

Daniel Landin (S) beviljas entledigande som ersättare för ombud vid
bolagsstämmor för ÖGRAB från och med 21 september 2020.

-

Ny ersättare för ombud vid bolagstämmor för ÖGRAB efter Daniel
Landin (S) väljs på kommunfullmäktiges sammanträde den 21 september 2020.

Sammanfattning av ärende
I skrivelse inkommen den 8 juni 2020 begär Daniel Landin (S) att bli entledigad från sina uppdrag som ledamot och 1:e vice ordförande i Barn- och
utbildningsnämnden samt som ersättare för ombud vid bolagstämmor för
ÖGRAB.
Beslutsunderlag
Skrivelse ” Begäran om entledigande” inkommen den 8 juni 2020, från Daniel Landin.
Beslutet skickas till
Daniel Landin
Löneadministratör, Rose-Marie Nilsson
Kanslienheten
ÖGRAB
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