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Plats och tid 2021-03-09, Digitalt, klockan 18:30 – 20:00  

Avser paragrafer §16-§30  

Beslutande Per Lawén  S 

Maria Norell  S 

Thomas Nilsson  M 

Jan-Erik Tjärngård  SD 

Göran Adrian  C 

Gert Björnvall  S 

Ulrika Rodin  S 

Anders Ljungsten  M 

Aakash Budathoki  S 

Maria Lindquist C 

Marian Gustavsson  S 

Anders Norbäck  S 

Magnus Sundholm  KD 

Annie Lindberg  M 

Lars Oskarsson SD 

Sten Myreback  C 

Roger Johansson  S 

Maria Hedlund Olsson  S 

Ira Ljungberg M 

Kenneth Eriksson  S 

Therese Andersson S 

Marita Ögren,  C 

Torbjörn Strömberg  V 

Lars-Ola Westerlund MP 

Lill Andersson  S 

Anna Maria Nilsson  M 

Bertil Hagelin,  S 

Anneli Bodin  S 

Stefan Ögren C 

Per Asplund  S 

Tuva Nysaeter,  M 

Maj Sundholm,  KD 

Ingrid Holmberg,  S 

Göran Olsson  KB 

Sven-Erik Persson (S), Ersättare  

Ingrid Forssten (S), Ersättare 

Fredrik Erlandsson (L), Ersättare  

Bodil Murås (V), Ersättare    

Jonas Chongera (SD), Ersättare  

 



Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 
 

 

Justerat Utdragsbestyrkt 

 

  2(25) 

 

Ersättare Moderaterna 

Annika Jarl Ljungsten, Ersättare 

Henrik Larsson, Ersättare 

Socialdemokraterna 

Myrna Labusan-Jönsson, Ersättare 

Esbjörn Lindstedt, ersättare  

Lars-Ove Carlsson, Ersättare  

Centerpartiet 

Lars Emilson, Ersättare  

Lars-Göran Carlsson, Ersättare  

Vänsterpartiet 

Agnetha Gustafsson, Ersättare  

 

 

Övriga Cornelia Lundgren, kommunsekreterare 

Gunilla Björk, revisor 

Hans Lindquist, revisor 

Lena Backlund, ekonomichef 

Torbjörn Falk, kommunchef 

 

Utses att justera Annie Lindberg och Stefan Ögren  

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, 2021-03-19   

Underskrifter   

Sekreterare ................................................  

 Cornelia Lundgren  

 

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

 

Ordförande Bertil Hagelin  

 

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

 

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

Justerande Annie Lindberg Stefan Ögren  

   

 

  



Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 
 

 

Justerat Utdragsbestyrkt 

 

  3(25) 

 

 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Nämnd/Styrelse Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2021-03-09 

Datum för anslags uppsättande 2021-03-24 

Datum för anslags nedtagande 2021-04-15 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

Underskrift 

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

 Cornelia Lundgren 
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Upprop 

Diarienummer:  

Beslut 

1. Notera att 33 ordinarie ledamöter och 13 ersättare närvarar. Totalt är 38 ledamöter 

och ersättare beslutande.  
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Inledande information digitala möten 

Diarienummer:  

Beslut 

1. Notera kommunfullmäktiges ordförandes inledande information om 

förutsättningarna för mötet.  
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Val av justerare 

Diarienummer:  

Beslut 

1. Välja Annie Lindberg (M) och Stefan Ögren (C) till justerare 

2. Justera protokollet den 19 mars  
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Dagordningen fastställs 

Diarienummer:  

Beslut 

1. Lägga till punkt avseende avsägelse på dagordningen 

2. Lägga till punkt avseende inkommen interpellation på dagordningen 

3. Lägga till punkt avseende inkommen motion på dagordningen 

4. Godkänna dagordningen med ovan tillägg  
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Kort anförande av kommunstyrelsens 

ordförande 

Diarienummer:  

Beslut 

1. Notera kommunstyrelsens ordförandes tal: 

Vårmånad, och vi kan notera att det blir lite ljusare, lite varmare och att livet fylls av lite mer 

hopp. 

Vi har som befolkning upplevt ett år med pandemin. Vi kämpar nu oss igenom de 

svårigheter som vi ställts inför. Därför är att hålla i och hålla ut i pandemin ungefär som ett 

maratonlopp, som nu äntligen går in på stadion där upploppet väntar. En stor utmaning för 

oss alla, men snart är vi i mål även denna gång. Men tills dess måste vi alla fortsätta med det 

vi är bra på, att visa hänsyn till våra medmänniskor. 

Några noter från den kommunala verksamheten: 

Befolkningsutveckling och byggande: Vi blev + 25 personer helår, vilket innebär att vi var 11 

524 invånare vid årsskiftet. Ökad inflyttning innebär högt tryck på bostäder och tomter. 

Antalet invånare innebär en toppnotering för de senaste 20 åren, och vi har gott om mark 

och en god infrastruktur för att bo, leva och verka på, så det är inte så konstigt att vi växer. 

I Värmland ökade befolkningen med 471 personer totalt. Förutom Forshaga var det, 

Karlstad, Hammarö, Sunne och Kil som ökade. De största befolkningsminskningarna hade 

Filipstad, Arvika och Hagfors.  

För att möta efterfrågan har kommunen arbetat strategiskt med att stycka av villatomter 

inom detaljplanelagda områden de senaste åren. Kommunen har också reviderat några äldre 

detaljplaner för att möjliggöra för fler villatomter. 

Det är även en hög efterfrågan från olika privata aktörer som köper upp mark, styckar av 

och bygger bostäder på olika platser i kommunen.  

Det finns fortfarande kvar lediga tomter på Lillåsgatan och Norra Lagerlöfsgatan på Enåsen. 

Avstyckning sker också av 13 tomter i Visterud. För den som vill bo älvnära med en 

fantastisk älvpromenad finns tomter på Tjärnheden eller vid Tjusbol med Klarälvsbanan 

alldeles i närheten. 
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Vi har i dagarna också tilldelat FABO två tomter vid Åsmyren via markanvisning. Nu 

hoppas vi att vi kan få lägenhetsbyggnation, också det både älvnära och centrumnära. Att vi 

blir fler innebär också att vi måste göra en del infrastruktursatsningar. En som vi redan har 

beslutat är investering i nytt vattenverk och tyvärr har vi redan indikationer på att de 

kalkyler som vi har kommer att behöva revideras. Detta beror bland annat på att det 

tillkommer mer behov än vad vi förutsett och vi återkommer till fullmäktige med förslag på 

förändrad planering och budget för detta. 

Pandemin: För närvarande har totalt 320 invånare och 16 den senaste veckan smittats. En 

ökning har skett mot några veckors lägre nivåer. Vår förmåga att tålmodigt följa 

restriktionerna prövas och på något sätt känns det som en kamp mot klockan att få vaccin 

utan att smittan med dess alla mutationer får fäste. Många invånare har hört av sig till 

kommunen angående på vilka geografiska orter som vaccination ska ske. Framförallt är det 

personer som tillhör Fas 2 som gärna ser en nära vaccinering. Vi har fört en dialog med 

Region Värmland som ansvarar för vaccinationen omkring detta. Ett problem är att 

Vaccinerna mot covid-19 levereras löpande i flera omgångar, och till en början som alla 

märkt i begränsade volymer. Det är framförallt tillgången till ett vaccin som avgör hur 

snabbt det går att vaccinera. I vår kommun har 774 personer blivit vaccinerade och Fas 2 har 

påbörjats. 

Den som har störst behov av ett skydd mot covid-19 ska erbjudas vaccinet först. Den 

tydligaste riskfaktorn är hög ålder. Det är utgångspunkten i rekommendationerna till 

regionerna och kommunerna.  

Kommunen fick via media rapporter om att prioriteringsordningen inte följts i Fas 1, och en 

tjänstemannautredning startade som blev klar förra veckan. Utredningen handlade om 

hanteringen av s.k restdoser. 

Utredningen kommer nu att presenteras i Vård och omsorgsnämnden för en fortsatt politisk 

beredning.  

I kommunen får nu glädjande allt fler vaccin och vi alla vill att det går så fort som möjligt 

och så enkelt som möjligt. Denna vecka sker vaccination inom LSS, och inom 

hemsjukvård/särskilt boende har man redan fått dos 2. För närvarande kan man boka tid för 

vaccination om du är 83år eller äldre via webbplatsen 1177.se eller genom 

att ringa tidsbokningen för vaccination mot covid-19 hos region Värmland.  

Igår informerade smittskydd på Region Värmland att Smittspridningen ökar framförallt 

bland unga. Det sjunker i åldrarna. Hagfors sticker ut men även Eda, Säffle, Torsby och 

Karlstad. Det går väldigt fort. Smittspridningen har främst skett i sociala sammanhang ej på 

skoltid, så faran är inte över. Håll i och håll ut. 
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Slutligen, nu ser det ut att vi får kommunens första innePadelhall, (vi har ju redan utepadel 

hos Dömle Herrgård, Spa och resort). Kommunen har ingått ett arrendeavtal med ett företag 

som heter Basic Padel AB som avser att bygga en Padelhall vid Sisugården. Kul med 

investeringar i kommunen!  

Tack för ordet! 
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§ 16 

Avsägelse ledamot valberedningen (M) 

Diarienummer: KS/2021:52 

Beslut 

1. Godkänna Tuva Nysaeters (M) avsägelse som ledamot i valberedningen 

2. Välja Annie Lindberg (M) till ny ledamot i valberedningen 

Sammanfattning av ärende 

Tuva Nysaeter har avsagt sig sin plats som ledamot för moderaterna i valberedningen. 

Kommunfullmäktige ska utse en ny ledamot i valberedningen.  

Beslutsunderlag 

Avsägelse, 2021-02-05 

Beslut skickas till 

Den valda 

Personalkontoret 

Status 

Avslutas 
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§ 17 

Ny ersättare kommunfullmäktige (S) 

Diarienummer: KS/2021:8 

Beslut 

1. Notera att Anette Nilsson har utsetts till ny ersättare för socialdemokraterna.  

Sammanfattning av ärende 

Gunilla Dalhlquist har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare för socialdemokraterna i 

kommunfullmäktige. Länsstyrelsen har gjort en ny räkning och utsett Anette Nilsson till ny 

ersättare.  

Tidigare beslut 

Avsägelse KF 2021-02-02, § 1 

Beslutsunderlag 

Beslut Länsstyrelsen 

Beslut skickas till 

Den valda 

Status 

Avslutas 
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§ 18 

Avsägelse ersättare kommunfullmäktige (S) 

Diarienummer: KS/2021:80 

Beslut 

1. Godkänna Anette Nilssons avsägelse som ersättare för socialdemokraterna i 

kommunfullmäktige  

2. Begära ny räkning avseende ny ersättare för socialdemokraterna hos Länsstyrelsen 

Sammanfattning av ärende 

Länsstyrelsen har utsett Anette Nilsson till ny ersättare i kommunfullmäktige för 

socialdemokraterna. En avsägelse har skickats in. Kommunfullmäktige ska behandla 

avsägelsen och begära ny räkning hos Länsstyrelsen.  

Lagrum  

Kap. 4 § 6 kommunallagen (2017:725) 

Tidigare beslut 

KS/2021:8 Avsägelse GD ersättare socialdemokraterna i fullmäktige 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-01 

Avsägelse, 2021-02-16  

Beslut skickas till 

Länsstyrelsen i Värmland 

Den förtroendevalda 

Status 

Ärendet tas upp för beslut på nästa KF 
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§ 19 

Avsägelse och fyllnadsval ersättare miljö- och 

byggnämnden 

Diarienummer: KS/2021:77 

Beslut 

1. Godkänna Marita Ögrens avsägelse som ersättare för centerpartiet i miljö- och 

byggnämnden 

2. Välja Lars Ullén till ny ersättare för centerpartiet i miljö- och byggnämnden 

Sammanfattning av ärende 

Marita Ögren har avsagt sig platsen som ersättare i miljö- och byggnämnden. Ny ersättare 

ska väljas av kommunfullmäktige.  

Lagrum  

Kap. 4, § 6 kommunallagen (2017:725) 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-02 

Avsägelse, 2021-02-25 

Beslut skickas till 

Den/de förtroendevalda 

Nämnden 

Personalkontoret 

Status 

Avslutas 

 

 

 

 

  



Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 
 

 

Justerat Utdragsbestyrkt 

 

  15(25) 

§ 20 

Preliminärt ekonomiskt utfall 2020 

Diarienummer: KS/2020:51 

Beslut 

1. Notera preliminärt resultat för 2020 

2. Notera ekonomiska förutsättningar för 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Preliminärt resultat för 2020 presenteras. Utöver det presenteras ekonomiska förutsättningar 

för 2021.  

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse 

Ekonomichefens powerpoint 

Beslut skickas till 

Ekonomikontoret 
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§ 21 

Drift av återvinningscentral 2021 

Diarienummer: KS/2020:400 

Beslut 

1. Karlstads kommun åtar sig via ett samarbetsavtal ta hand om driften vid Forshagas 

återvinninningscentral med personal från Karlstads Energi under perioden 2021-06-

01 – 2024-05-31.  

2. Kostnaden täcks via avfallstaxan 

3. Forshaga kommun säkerställer att praktikplatser kan ordnas inom verksamheten 

genom bifogat tilläggsavtal 

 

Förslag till beslut på mötet 

Bertil Hagelin (S) föreslår att punkt 3 förändras till följande fullmäktige godkänner bifogat 

tilläggsavtal. Ordföranden finner att fullmäktige beslutar enligt förslag med förändringen i 

punkt 3.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens nya återvinningscentral på Kvarntorp öppnade den 1/6 2016. Driften har under 

femårsperioden skötts av Pallins åkeri som lämnade det mest fördelaktigaste anbudet. Nu 

föreligger en ny period från 1/6 2021 för drift. En utredning har gjorts av KBR-kommunerna 

om en gemensam driftorganisation av kommunernas samtliga återvinningscentraler på sikt. 

Tjänstemännen har ställt sig positiva till detta upplägg. Som ett första led i detta är att 

Forshagas entreprenadperiod går ut den 31/5 2021. Det är ett gyllene tillfälle att starta upp 

samarbetet med att Karlstads kommun tar över personalansvaret för driften. De tillsätter 

egen anställd personal genom nyrekrytering via sitt bolag Karlstads energi. 

Beslutsunderlag  

Tilläggsavtal 

Teknisk chefs tjänsteskrivelse 2021-01-19. 

Samverkansavtal med Karlstads kommun 

Bilaga till samverkansavtal med Karlstads kommun 

Uppdragsföreskrifter för skötsel 

Beslut skickas till 

Teknisk chef 

Jenny Haglund, kommunteknik och service 
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§ 22 

Revidering kommunfullmäktiges arbetsordning 

Diarienummer: KS/2020:85 

Beslut 

1. Anta förslaget till revidering av punkt 6, § 6 första stycket i arbetsordningen om antal 

sammanträden per år: ”Fullmäktige håller ordinarie sammanträden minst sex gånger 

per år. För varje år bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena.” 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktiges arbetsordning reviderades under höst 2020. Ett fel upptäcktes efter 

det att arbetsordningen antagits. I Forshaga kommun har skrivningen om antal 

sammanträden per år innehållit ett minsta antal sammanträden per år som ska planeras. 

Därutöver har kommunfullmäktige beslutat fritt om antal möten per år. Antalet 

sammanträden kan endast minskas om det finns för få ärenden Förslaget till revidering 

omfattar endast ett förslag till omformulering av arbetsordningens kapitel 6, § 6 första 

stycket i enlighet med ovanstående. Den nuvarande lydelsen ”Fullmäktige håller ordinarie 

sammanträde varje månad förutom juli och augusti. För varje år bestämmer fullmäktige dag 

och tid för sammanträdena” ersätts med ”fullmäktige håller ordinarie sammanträden minst 

sex gånger per år. För varje år bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena.” 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret 2021-01-21 

Beslut skickas till 

Kommunledningskontoret 
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§ 23 

Värmlands läns vårdförbund Delårsrapport 2020 

inkl. revisionsgranskning. 

Diarienummer: KS/2021:6 

Beslut 

1. notera Värmlands läns Vårdförbunds delårsrapport 2020 samt notera revisorernas 

granskning och utlåtande 

Jäv  

Gert Björnvall (S), Marian Gustafsson (S) 

Sammanfattning av ärendet 

Värmlands läns Vårdförbund har översänt sin delårsrapport 2020 till kommunfullmäktige i 

Värmlands kommuner. Kommunallagens krav på att delårsrapporten ska behandlas i 

fullmäktige gäller även kommunalförbund. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, 2020-01-18 

Följebrev Värmlands läns Vårdförbund 

Protokollsutdrag direktionen 2020-10-14 § 39 Delårsbokslut 2020  

Protokollsutdrag 2020-11-27 § 55 granskning Delårsbokslut 2020 och utlåtande 

Delårsrapport 2020  

PWC granskningsrapport delårsbokslut 2020 

Revisorernas utlåtande delårsbokslut 2020 

 

Beslut skickas till 

Värmlands läns Vårdförbund 
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§ 24 

Årsredovisning för 2019 Värmlands läns 

vårdförbund 

Diarienummer: KS/2020:193 

Beslut 

1. notera Värmlands läns Vårdförbunds årsredovisning för 2019 

2. notera granskning av årsredovisning för 2019 och revisionsberättelse för år 2019 

3. Forshaga kommuns ledamöter i Värmlands läns Vårdförbund beviljas 

ansvarsfrihet 2019 

Jäv 

Gert Björnvall (S), Marian Gustafsson (S) 

Sammanfattning av ärendet 

Värmlands läns Vårdförbund har översänt bokslutshandlingar till kommunfullmäktige för 

behandling och ställningstagande angående ansvarsfrihet i ägarkommunernas 

fullmäktigeförsamlingar.  

Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen och 

de enskilda ledamöterna i densamma samt att förbundets årsredovisning godkänns. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, 2020-01-20 

Årsredovisning 2019 

Revisionsberättelse 

Granskning av bokslut 2019 

Beslut skickas till 

Värmlands läns vårdförbund 
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§ 25 

Klarälvdalens samordningsförbund 

årsredovisning 2019 och beslut om ansvarsfrihet 

Diarienummer: KS/2020:162 

Beslut 

1. notera Värmlands läns Vårdförbunds årsredovisning för 2019 

2. notera granskning av årsredovisning för 2019 och revisionsberättelse för år 2019 

3. Forshaga kommuns ledamöter i Värmlands läns Vårdförbund beviljas ansvarsfrihet 

2019 

Jäv 

Gert Björnvall (S), Marian Gustafsson (S) och Göran Adrian (C) 

 

Sammanfattning av ärendet 

Värmlands läns Vårdförbund har översänt bokslutshandlingar till kommunfullmäktige för 

behandling och ställningstagande angående ansvarsfrihet i ägarkommunernas 

fullmäktigeförsamlingar.  

Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen och 

de enskilda ledamöterna i densamma samt att förbundets årsredovisning godkänns. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, 2020-01-20 

Årsredovisning 2019 

Revisionsberättelse 

Granskning av bokslut 2019 

Beslut skickas till 

Värmlands läns vårdförbund 
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§ 26 

Årsredovisning | Räddningstjänsten 

Karlstadsregionen | 2019 

Diarienummer: KS/2020:110 

Beslut 

1. notera räddningstjänsten Karlstadsregionen årsredovisning för 2019 

2. notera granskning av årsredovisning för 2019 och revisionsberättelse för år 2019 

3. Forshaga kommuns ledamöter i räddningstjänsten Karlstadsregionens styrelse 

beviljas ansvarsfrihet 2019 

Jäv 

Maria Norell (S), Magnus Sundholm (KD), Lars Emilsson (C), Fredrik Erlandsson (L) 

Sammanfattning av ärendet 

Räddningstjänsten Karlstadsregionen har översänt sin årsredovisning 2019 med 

revisorernas revisionsberättelse och rapport till parterna för beslut om ansvarsfrihet för 

styrelsen. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, 2020-01-20 

Revisionsberättelse för 2019 

Revisorernas rapport 2019 

Årsredovisning 2019 

Beslut skickas till 

Räddningstjänsten Karlstadsregionen 
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§ 27 

Uppvaktning av ledamöter 

Diarienummer: KS/2021:18 

Beslut 

1. Notera att följande förtroendevalda har fyllt jämnt. Jonas Chongera 50 år, Stig Björk 

50 år, Eva Ahlm 60 år.  

 

Sammanfattning av ärende 

Ledamöter som har fyllt jämnt uppvaktas med en blomstercheck.  
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§ 28 

Inkomna motioner 

Diarienummer: KS/2021:97 

Beslut 

1. Motionen tas upp till behandling 

2. Motionen remitteras till kommunstyrelsen för vidare utredning 
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§ 29 

Interpellation för behandling 

Diarienummer: KS/2021:96 

Beslut 

1. Godkänna att interpellationen ställs 

2. Notera att interpellationen besvaras på kommunfullmäktiges sammanträde i april 

Sammanfattning av ärende 

Moderaterna har genom ledamöterna Ira Ljungberg och Anders Ljungsten lämnat in en 

interpellation som handlar om kommunens julgåva som delades ut till alla anställda inför 

julen 2020. Julgåvan var ett presentkort kopplad till en hemsida med flera valmöjligheter på 

gåva. Kortet hade ingen koppling till kommunen eller det lokala näringslivet. 

Interpellanterna vill ha svar på följande frågor: 

1. Vem eller på vilken chefsnivå fattade beslut om denna gåva och var man skulle 

kunna handla? 

2. Diskuterades möjligheten till en ”handla hemma”-lösning och i så fall, varför valde 

man inte att göra på det sättet? 

3. På vilket sätt är inköpet av ”presentkort” upphandlat, då det torde lyda under LOU 

eller möjligen någon av de andra lagar och regler som gäller vid offentlig 

upphandling? 

Lagrum  

Kap. 4 § 19 kommunallagen (2017:725) 

Kap 5. §§ 59-63 kommunallagen (2017:725) 

Beslutsunderlag 

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse, 2021-03-08 

Interpellation, 2021-03-08 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsens ordförande 

Status 

Interpellationen besvaras på kommunfullmäktige i april 

 

  



Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 
 

 

Justerat Utdragsbestyrkt 
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§ 30 

Avsägelser 

Diarienummer: KS/2021:98 

Beslut 

1. Godkänna Maud Jennemo-Olssons (L) avsägelse som ersättare i kommunstyrelsen 

2. Godkänna Maud Jennemo-Olssons (L) avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige 

3. Begära ny räkning hos Länsstyrelsen avseende liberal ledamot i kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärende 

Maud Jennemo-Olsson (L) har avsagt sig sina förtroendeuppdrag som ersättare i 

kommunstyrelsen och ledamot i kommunfullmäktige. Fullmäktige ska välja en ny ersättare 

till kommunstyrelsen. Ny räkning avseende ledamot i fullmäktige ska begäras av 

Länsstyrelsen. 

Lagrum  

Kap 4. § 6 kommunallagen (2017:725) 

Beslutsunderlag 

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse, 2021-03-09 

Avsägelse, 2021-03-08 

Beslut skickas till 

Förtroendevalda 

Länsstyrelsen Värmland 

Personalkontoret 

Status 

Avslutas efter fyllnadsval är gjort 

 

 

 

 


