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Ärendelista
§249
§250
§251
§257
§260
§263
§269
§270

Kungörelse av fullmäktiges sammanträden i ortstidningar 2020
Verksamhetsplan för kommunfullmäktige år 2020
Val av ombud till bolags- och föreningsstämmor 2020
Ansökan om medel till projekt Geo Life Region 2020
Yttrande över remissförslaget Regional utvecklingsstrategi för
Gävleborgs län 2020-2030
Utökad investeringsram 2019 för kommunstyrelsen
Omfördelning kommunbidrag mellan Arbetsmarknads- och
funktionsrättsnämnden, Socialnämnden och Omvårdnadsnämnden
2019
Hantering av återremiss - Kommunplan med årsbudget 2020 och
utblick 2021-2023

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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§ 249: Kungörelse av fullmäktiges sammanträden i
ortstidningar 2020
Delges:
SG - Ekonomiavdelningen
Dnr 19KS512

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att kungöra kommunfullmäktiges sammanträden i Gävle Dagblad och
Arbetarbladet under första halvåret av år 2020 samt
att gruppledarna, i förening med kommunfullmäktiges presidium, därefter
utvärderar hur fortsatt annonsering ska ske.
samt
Kommunstyrelsen beslutar
att beslutet ska omedelbart justeras

Ärendebeskrivning
Enligt nu gällande arbetsordning för fullmäktige, 11 §, ska fullmäktige
bestämma i vilka ortstidningar uppgifterna om tid och plats för fullmäktiges
sammanträden ska införas. Annonseringen ska omfatta uppgifter om de
ärenden som ska behandlas. Bestämmelsen i arbetsordningen måste tolkas
och förstås i anledning av kraven i 1991 års kommunallag att annonsering i
ortstidning var obligatoriskt.
I den nya kommunallagen togs kravet bort på att fullmäktiges sammanträden
måste kungöras i ortstidningar (Jfr. prop. 2016/17:171 s. 230 ff.). Gävle
kommun har under föregående år annonserat i Gävle Dagblad och
Arbetarbladet motsvarande 100 000 kronor.
Kommunstyrelsen har gett sektor Styrning och stöd, via kommundirektören, i
uppdrag att vidta kostnadsbesparande åtgärder. I anledning av den
digitalisering som samhället genomgår kan det idag inte anses motiverat ur
kostnadssynpunkt att fortsätta annonsera i den utsträckning som sker idag
och till den kostnad som nu föreligger. Annonseringen för år 2020 ska därför
begränsas till att endast avse nästkommande års sammanträden mellan
perioden januari till juni. Där efter får gruppledarna och fullmäktiges
presidium utvärdera om fortsatt annonsering ska fortsätta ske.

Inlägg i ärendet
Gin Akgül Hajo (V), Eva Älander (S), Mattias Eriksson Falk (SD), Jan Myléus
(KD), Åsa Wiklund Lång (S)
Justerare

Uppdragsbestyrkande

Page 3 of 17

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-12-03

Yrkanden

Ordföranden yrkar följande
"Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att kungöra kommunfullmäktiges sammanträden i Gävle Dagblad och
Arbetarbladet under första halvåret av år 2020 samt
att gruppledarna, i förening med kommunfullmäktiges presidium, därefter
utvärderar hur fortsatt annonsering ska ske.
samt
Kommunstyrelsen beslutar
att beslutet ska omedelbart justeras
Gin Akgül Hajo (V) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att kungöra sammanträdena i Gefle Dagblad samt Arbetarbladet.
Jan Myléus (KD) yrkar på följande tilläggsattsats
att en remiss snarast skickas till kommunala pensionärsrådet,
pensionärsorganisationer samt andra seniorberikade organisationer och
samfund.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Gin Akgül Hajo (V) och ordförandens mot varandra och
finner kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag. Votering begärs.
Ordföranden begär då handuppräckning och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt ordförandens förslag. Slutligen ställer ordföranden Jan
Myléus(KD) förslag till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen
avslår Jan Myléus tilläggs att-sats.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Kungörelse av fullmäktiges sammanträden i
ortstidningar 2020, dnr 19KS512-1

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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§ 250: Verksamhetsplan för kommunfullmäktige år
2020
Delges:
SG -ekonomi SG-administrativa avdelningen
Dnr 19KS515

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att fastställa verksamhetsplan för kommunfullmäktige för år 2020.
samt
kommunstyrelsen beslutar
att beslutet ska omedelbart justeras

Ärendebeskrivning
Varje år fastställer kommunfullmäktige en verksamhetsplan. I år innehåller
den en kort tidsplan för principiellt viktiga beslut under året,
sammanträdesdatum och plats för sammanträden, tidpunkter för
fullmäktigeberedning och frågan om fullmäktigeledamöternas
kompetensutveckling.

Inlägg i ärendet
Åsa Wiklund Lång (S), Gin Akgül Hajo (V)

Yrkanden
Ordföranden yrkar att Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att fastställa verksamhetsplan för kommunfullmäktige för år 2020.
samt
kommunstyrelsen beslutar
att beslutet ska omedelbart justeras
Gin Akgül Hajo (V) yrkar på att de helägda kommunala bolagen årligen ges
utrymme på kommunfullmäktige att presentera verksamheten.

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden ställer de två yrkandena mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag till beslut.

Reservationer
Gin Akgül Hajo (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Beslutsunderlag
 Verksamhetsplan för Kommunfullmäktige år 2020, dnr 19KS515-2
 Tjänsteskrivelse - Verksamhetsplan för Kommunfullmäktige år 2020, dnr
19KS515-1

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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§ 251: Val av ombud till bolags- och
föreningsstämmor 2020
Dnr 19KS529

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige enligt ordförandens förslag
att som ombud vid bolagsstämmor i Gävle Stadshus AB utse
kommunfullmäktiges andre vice ordförande med kommunfullmäktiges 1:e
vice ordförande som ersättare.

Samt
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag
att som ombud vid bolagsstämmor med Svenska Kommun Försäkrings AB
utse kommunfullmäktiges ordförande med kommunstyrelsens förste vice
ordförande som ersättare
att som ombud på föreningsstämmor med Kommuninvest ekonomisk förening
utse kommunstyrelsens ordförande med förste vice ordförande och
kommunledningskontorets ekonomidirektör som ersättare,
att som ombud vid bolagsstämmor i övriga bolag utse kommunstyrelsens
ordförande med kommunstyrelsens förste vice ordförande som ersättare.
att beslutet omedelbart justeras

Ärendebeskrivning
Med stöd av kommunstyrelsens reglemente att tillvarata kommunens
intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra liknande
sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars
har intresse i, föreligger förslag att utse kommunens ombud till
bolagsstämmor.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Val ombud till bolags- och föreningsstämmor 2020, dnr
19KS529-1

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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§ 257: Ansökan om medel till projekt Geo Life
Region 2020
Delges:
Mattias Durnik, Näringslivsdirektör
SG-Ekonomi
Dnr 19KS497

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag
att bevilja medel om 1 000 000 kronor för år 2020 till föreningen Future
Position X för projektet Geo Life Region.
att beslutet omedelbart justeras

Ärendebeskrivning
Future Position X arbetar vidare med att utveckla Gävle till ett nationellt och
internationellt tillväxt centrum för främjande av hälsa och livskvalitet hos
invånarna i den smarta, hållbara och livskraftiga staden. Future Position X
utför detta genom plattformarna; forskning & akademi, innovation,
inkubation och accelerering. Allt detta med stort stöd ur ett av regionens
styrkeområden, geografisk informationsteknologi (GIT) och geografiska
informationssystem (GIS) samt geoindexerad data. Med anledning av detta
söker FPX fortsatt stöd om en miljon kronor från Gävle kommun för år 2020i
enlighet med kommunens uttalade viljeriktning att medverka i Vinnväxt
initiativet Geo Life Region.
Rekommendation ifrån Styrning & Stöd Gävle
I likhet med vad Styrning & Stöd Gävle tidigare konstaterat kring projektet
Geo Life Region så svarar det emot de definitioner som finns inom Styrning &
Stöds reglemente på den typ av verksamheter som bör främjas.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ansökan om medel till projekt Geo Life Region 2020,
dnr 19KS497-2
 Ansökan om medel till projekt Geo Life Region 2020, dnr 19KS497-1

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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§ 260: Yttrande över remissförslaget Regional
utvecklingsstrategi för Gävleborgs län 2020-2030
Delges:
Yttrandet skickas senast den 5 december 2019 (i word-format) till
rus@regiongavleborg.se (Region Gävleborg).
Dnr 19KS315

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag
att anta yttrandet som sitt eget
att beslutet ska omedelbart justeras.

Inlägg i ärendet
Gin Akgül Hajp (V), Mattias Eriksson Falk (SD), Jörgen Edsvik (S), William
Elofsson (M), Martina Kyngäs (KD), Helene Åkerlind (L), Therese Metz (MP),
Åsa Wiklund Lång (S)

Beslutsunderlag
 Rapport Region Gävleborg - Hållbar regional utveckling och tillväxt i
Gävleborg. Nulägesanalys och kunskapsunderlag, dnr 19KS315-7
 Remissförslag - Regional utvecklingsstrategi för Gävleborgs län 20202030 (RUS), dnr 19KS315-2
 Remissvar Gävle kommun på remissversion av Regional
Utvecklingsstrategi, dnr 394266

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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§ 263: Utökad investeringsram 2019 för
kommunstyrelsen
Delges:
SG Ekonomi
Dnr 19KS510

Beslut
Kommunstyrelsen, enligt ordförandens förslag, beslutar att föreslå
Kommunfullmäktige besluta
att utöka investeringsramen avseende år 2019 för Kommunstyrelsen till
54 950 tkr
att beslutet omedelbart justeras.

Ärendebeskrivning
Enligt gällande kommunplan 2019 för Kommunstyrelsen uppgår
investeringsramen för 2019 till 53 950 tkr. Utrymmet avser främst markköp
och iordningställande av mark. Investeringsramen exkl mark och marknära
investeringar uppgår till
2019; 10 950 tkr
2020; 8 920 tkr
2021; 14 040 tkr
2022; 9 160 tkr
Med syftet att undvika en planerad investering i nytt ekonomisystem år 2021
på 5 mnkr har befintligt avtal, efter direktupphandling, upphandlats under
2019 med en förlängning på 3 år. Därmed innehåller inte kommunplan 2020
(med utblick till 2023) investeringsplaner med ett utrymme för det ändamålet.
Som följd krävs beslut om utökad investeringsram för 2019, på 1 mnkr.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2019-11-15 - Utökad investeringsram 2019 för
kommunstyrelsen, dnr 19KS510-1

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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§ 269: Omfördelning kommunbidrag mellan
Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden,
Socialnämnden och Omvårdnadsnämnden 2019
Delges:
SG Ekonomi
Sektor Välfärd
Dnr 19KS521

Beslut
Kommunstyrelsen, enligt ordförandens förslag, föreslår kommunfullmäktige
besluta
Att med anledning av tidigare genomförd POG utöka kommunbidraget med
98 875 000 kr för Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden och minska
kommunbidraget med 28 644 000 kr för Socialnämnden, samt minska
kommun-bidraget med 70 231 000 kr för Omvårdnadsnämnden
att beslutet omedelbart justeras

Ärendebeskrivning
För att motsvara en mer korrekt fördelning av verksamheternas kostnader i
relation till nämndernas ansvarsområden omfördelas kommunbidrag för år
2019 mellan nämnderna Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden,
Socialnämnden och Omvårdnadsnämnden
I omorganisationen (POG och FOG) användes en princip om att verksamhetsoch enhetschefsnivåerna skulle läggas mot den nämnd som är störst (till
omsättning) inom chefernas respektive ansvarsområden. Dessa kostnader ska
fördelas till de nämnder respektive chef arbetar mot.
Sektorsledningen, kontorscheferna och resurserna under kontor Utveckling
och stöd inom sektor Välfärd lades alla mot omvårdnadsnämnden.
Alla dessa kostnader ska fördelas mot alla tre nämnder vilket då föranleder en
omfördelning av kommunbidraget.
Efter tidigare genomförd POG har vissa justeringar av verksamheten och
ansvaret för köp av vissa verksamheter flyttats till annan nämnd inom Sektor
Välfärd. Köp av boendestöd har till exempel flyttats från
Omvårdnadsnämndens ansvar till Arbetsmarknads- och
funktionsrättsnämndens ansvar, vilket ensamt omfattar ett kommunbidrag på
ca 29 914 000 kr.
Sammantaget innebär detta att befintliga ramar 2019 har omfördelats inför
2020 med utökat kommunbidraget med 98 875 000 kr för Arbetsmarknadsoch funktionsrättsnämnden och minskat kommunbidraget med 28 644 000 kr
Justerare

Uppdragsbestyrkande
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för Socialnämnden, samt minskat kommunbidraget med 70 231 000 kr för
Omvårdnadsnämnden.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2019-11-27 - Omfördelning kommunbidrag mellan
Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden, Socialnämnden och
Omvårdnadsnämnden 2019, dnr 19KS521-2

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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§ 270: Hantering av återremiss - Kommunplan med
årsbudget 2020 och utblick 2021-2023
Dnr 18KS448

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta av majoriteten
upprättat förslag till kommunplan för 2020 med utblick 2021 – 2023 enligt
följande
1. att för finansiering av 2020 års och tidigare års investeringar jämte
förmedlade lån tillföretag inom kommunkoncernen upplåna högst 10 300
mnkr
2. att tidigare lånebeslut upphävs i motsvarande mån
3. att bemyndigande kommunstyrelsen att inom beloppsram på 10 000 mnkr
år 2020utlämna lån eller teckna borgen för kommunens bolag för finansiering
av investeringar, leasing, omsättning av tidigare lån samt för löpande
rörelsekrediter inom i Kommunplanen angivna kreditramar per bolag
4. att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta tillfälliga lån år 2020 inom en
beloppsram på 1 000 mnkr
5. att fastställa föreliggande förslag till kommunövergripande mål, indikatorer
och uppdrag, samt ägardirektiv (bilaga 3), för nämnder och bolagsstyrelser
åren 2020 - 2023
6. att fastställa Gävle Stadshus AB aktieutdelning till 92,7 mnkr
7. att bolagen inom bolagskoncernen omarbetar sina budgetar utifrån beslutad
kommunplan och de nya ägardirektiven
8. att fastställa kommunens resultat- och balansbudget för åren 2020 - 2023
9. att fastställa föreslagna driftsramar till kommunens nämnder och styrelse,
samt att dessa är skyldiga att inrymma verksamheten inom de tilldelade
budgetramarna
10. att bemyndiga kommunstyrelsen att förfoga över centrala anslag för
oförutsedda behov, projektmedel mm
11. att fastställa föreslagen investeringsplan (bilaga 1) och exploateringsbudget
(bilaga 2) för kommunen, inklusive investeringar hos de kommunala bolagen
som riktas mot den kommunala skattefinansierade verksamheten.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta av majoriteten
upprättat förslag till kommunplan för 2020 med utblick 2021 – 2023 enligt
följande

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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1. att för finansiering av 2020 års och tidigare års investeringar jämte
förmedlade lån tillföretag inom kommunkoncernen upplåna högst 10 300
mnkr
2. att tidigare lånebeslut upphävs i motsvarande mån
3. att bemyndigande kommunstyrelsen att inom beloppsram på 10 000 mnkr
år 2020utlämna lån eller teckna borgen för kommunens bolag för finansiering
av investeringar, leasing, omsättning av tidigare lån samt för löpande
rörelsekrediter inom i Kommunplanen angivna kreditramar per bolag
4. att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta tillfälliga lån år 2020 inom en
beloppsram på 1 000 mnkr
5. att fastställa föreliggande förslag till kommunövergripande mål, indikatorer
och uppdrag, samt ägardirektiv (bilaga 3), för nämnder och bolagsstyrelser
åren 2020 - 2023
6. att fastställa Gävle Stadshus AB aktieutdelning till 92,7 mnkr
7. att bolagen inom bolagskoncernen omarbetar sina budgetar utifrån beslutad
kommunplan och de nya ägardirektiven
8. att fastställa kommunens resultat- och balansbudget för åren 2020 - 2023
9. att fastställa föreslagna driftsramar till kommunens nämnder och styrelse,
samt att dessa är skyldiga att inrymma verksamheten inom de tilldelade
budgetramarna
10. att bemyndiga kommunstyrelsen att förfoga över centrala anslag för
oförutsedda behov, projektmedel mm
11. att fastställa föreslagen investeringsplan (bilaga 1) och exploateringsbudget
(bilaga 2) för kommunen, inklusive investeringar hos de kommunala bolagen
som riktas mot den kommunala skattefinansierade verksamheten.
12. att bemyndiga kommunstyrelsen att medge igångsättningstillstånd för
projekt med statsbidrag eller liknande, samt att ålägga kommunstyrelsen att
till kommunfullmäktige
rapportera om vidtagna åtgärder och samtidigt hemställa om medelsanvisning
13. att investeringsobjekt överstigande 25 mnkr inte får igångsättas utan
kommunstyrelsens medgivande
14. att godkänna förslag till budget för åren 2020 - 2023 för
stadshuskoncernens bolag och Gävle Vatten AB
15. att fastställa föreslagna investeringsramar för affärsinvesteringar avseende
bolag inom stadshuskoncernen och Gävle Vatten AB, samt att den operativa
beslutsordningen ska gälla inför investeringarnas verkställande inom
stadshuskoncernen
Justerare

Uppdragsbestyrkande
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16. att uppmana nämnder och bolag att avlämna månads-, delårsrapporter och
årsredovisning enligt anvisningar från Sektor Styrning och stöd
17. att, i den del upprättad kommunplan omfattar även förslag till revisorernas
budget, hänskjuta frågan om slutlig beredning av revisorernas budget till
kommunfullmäktiges presidium
18. att besluta om nedanstående ändringar i ägardirektiven avseende 2020 för
följande bolag:
- Gävle Stadshus AB skall lämna utdelning till Gävle kommun med 92,7 mnkr.
- Gävle Energi skall till Gävle Stadshus AB lämna en utdelning på 115 mnkr
- AB Gavlegårdarnas avkastningskrav skall vara 4,25% i direktavkastning,
vilket innebär
ett resultat efter finansiella poster på 109,3 mnkr.
- Gävle Hamn AB skall till Gävle Stadshus AB lämna en utdelning på 11,6
mnkr.
- i samtliga bolags ägardirektiv ersätta rubriken Balanserad styrning med
Styrmodell. Med detta avses en styrmodell med fem kommunövergripande
mål med underliggande beskrivningar och förhållningssätt.
19. att ge sektorn styrning och stöd en möjlighet till redaktionella justeringar i
Kommunplanen inför beslut i Kommunfullmäktige.
Samt
Kommunstyrelsen beslutar
att omedelbart justeras

Ärendebeskrivning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 november 2019 § 4 beslutades
att återremittera ärendet om kommunplan till kommunstyrelsen i enlighet
med moderaternas återremissyrkande. Motiveringen var enligt följande; vi
anser att ärendet är ofullständigt berett eftersom budgetpåverkande ändringar
kommit in efter kommunstyrelsens sammanträde.
Inför kommunstyrelsens förnyade ställningstagande till kommunplan har den
tjänsteskrivelse som upprättades mellan kommunstyrelsens förra
sammanträde och kommunfullmäktiges sammanträde kompletterats för att bli
tydligare. Följande mening har lagts till: Specifikationen av
finansförvaltningens nettokostnader i not 3 har korrigerats så att beloppet på
raden ”oförutsedda behov mm” har ökat och beloppet på raden ”särskilda
lönemedel” har minskat.
De förändringar som beskrivs i tjänsteskrivelsen innebär inga förändringar i
budgeterat resultat för år 2020 och innehåller inte heller några ändrade
förutsättningar för politiska prioriteringar.
Justerare

Uppdragsbestyrkande
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Inlägg i ärendet
Mattias Eriksson Falk (SD), Wanja Delén (SD), William Elofsson (M), Gin
Akgül Hajo (V), Pekka Seitola (M), Jörgen Edsvik (S), Margareta Larsson (M),
Eva Älander (S)

Yrkanden
Ordföranden yrkar på anta av majoriteten upprättat förslag till kommunplan
för 2020 med utblick 2021 – 2023, att sats 1-19 samt att beslutet ska
omedelbart justeras
Mattias Eriksson Falk (SD) yrkar på sverigedemokraternas reviderade förslag
till budget
Jan Myléus (KD) yrkar på kristdemokraternas reviderade förslag till budget
William Elofsson (M) yrkar på moderaternas reviderade förslag till budget.
Gin Akgül Hajo (V) yrkar på vänsterpartiets förslag till budget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer de olika yrkandena mot varandra och finner att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta av majoriteten
upprättat förslag till kommunplan för 2020 med utblick 2021 – 2023, att sats
1-19 samt att beslutet ska omedelbart justeras.

Beslutsunderlag
 §4 KF Kommunplan med årsbudget 2020 och utblick 2021-2023, dnr
18KS448-23
 Reviderad Kommunplan med årsbudget 2020 och utblick 2021-2023 Ändrad efter KS 2019-11-12, dnr 18KS448-20
 §228 KS Kommunplan med årsbudget 2020 och utblick 2021-2023, dnr
18KS448-22
 Förslag till budget för revisorernas verksamhet från Kommunfullmäktiges
presidium, dnr 18KS448-19
 Bilaga 1 - Investeringar per nämnd och år, dnr 18KS448-12
 Bilaga 2 - Exploateringsbudget, dnr 18KS448-13
 Bilaga 3 - Sammanställning ägardirektiv GSAB-koncernen 2020-2023,
dnr 18KS448-14
 Tjänsteskrivelse 2019-11-29 - Kommunplan med årsbudget 2020 och
utblick 2021-2023; hantering efter återremiss, dnr 18KS448-24

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-12-03

 Tjänsteskrivelse - Reviderad Kommunplan med årsbudget 2020 och
utblick 2021-2023 - Ändrad efter KS 2019-11-12 (uppdaterad 2019-11-29),
dnr 18KS448-25
 Vänsterpartiets (V) budget 2020, dnr 18KS448-16
 Bilaga till Vänsterpartiets (V) budget 2020 - Ändrings- och tilläggsförslag
till ägardirektiv AB Gavlegårdarna, dnr 18KS448-16.1
 Kristdemokraternas (KD) budget 2020, dnr 18KS448-15
 Sverigedemokraterna Gävle budget 2020 samt planering 2021-2023, dnr
394361
 MODERATERNAS BUDGET 2.0, dnr 394362
 Bilaga Moderaternas budget 2.0, dnr 394363
 Budget 2020 KD REVIDERAD, dnr 394373

Justerare
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