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Ks § 102 Dnr 2017-000030  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 
Kommunstyrelsens beslut 
Ärendena;  

- Rätt till heltid, deltid en möjlighet 

- Medborgarförslag – Nytt äldreboende i Krokom 

lyfts bort från föredragningslistan. 

Ärendena; 

- Förordnande av borgerliga vigselförrättare 

- Ekonomisk uppföljning efter fem månader 

läggs till på föredragningslistan. 

I övrigt godkänns föredragningslistan. 

_____ 

Kopia till 
Presidiet 
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Ks § 103 Dnr 2017-000031  

Informationer 
* Studiebesök, Hissmofors  
* Regionala miljömålsprogrammet och Klimatklivet 
 Jimmy Nilsson, miljömålsamordnare från Länsstyrelsen 

* Boendeutredningen 
 Gruppen för boendeutredningen 

* Ekonomisk uppföljning efter fem månader 
 Jonas Törngren, kommundirektör, se § 114 

_____ 
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Ks § 104 Dnr 2017-000171  

Tillväxt- och utvecklingsstrategi 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen fastställer den fortsatta processen med utvecklings- 
 och tillväxstrategin. 

2. Kommunstyrelsen fastställer dokumentet Utvecklings- och 
 tillväxtstrategi, juni 2017. 

 

Bakgrund 
Under våren 2017 har politiker och tjänstemän, var för sig och tillsammans, 
arbetat fram en utvecklings- och tillväxtstrategi för Krokoms kommun som 
sträcker sig fram till 2030. Strategin är avsedd att revideras kontinuerligt 
varför kommunstyrelsens beslut bör vara kring processen som sådan och vid 
varje tillfälle strategidokumentet revideras 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 30 maj 2017 
Utvecklings- och tillväxtstrategi juni 2017 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 
fastställer den fortsatta processen med utvecklings- och tillväxstrategin. 
Kommunstyrelsen fastställer dokumentet ”Utvecklings- och tillväxtstrategi, 
juni 2017”. 
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 

_____ 

Kopia till 
Kommunledningsgruppen (KLG) 
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Ks § 105 Dnr 2017-000192  
 Dnr 2017-000014 

Översyn av den politiska organisationen, val av 
styrgrupp 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1 Kommunfullmäktige väljer en ledamot från varje parti som ska ingå i 

styrgruppen för översyn av den politiska organisationen för 
mandatperioden 2019 – 2022. En ersättare väljs också från varje parti 
som endast deltar vid ledamots frånvaro. 

Kommunstyrelsens beslut 
1 Kommunstyrelsen beslutar att en politisk styrgrupp bildas för översyn av 

den politiska organisationen. 

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 
Översynen syftar till att skapa 

* En tydlig politisk styrning 

* Effektivare politisk organisation 

* Bättre samverkan och fler strategiska beslut med övriga aktörer inom 
länet (kommuner, myndigheter, näringsliv) 

* Förbättrad medborgardialog 

* En organisation där både majoritet och minoritet ges goda 
förutsättningar för politiskt arbete 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Jörgen Blom, V, och Maria Söderberg, C, yttrar sig. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag som föreslår att kommunfullmäktige väljer en ledamot 
från varje parti som ska ingå i styrgruppen för översyn av den politiska 
organisationen för mandatperioden 2019 – 2022. En ersättare väljs också 
från varje parti som endast deltar vid ledamots frånvaro. 
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Ks § 105 (forts) Dnr 2017-000192  
 Dnr 2017-000014 

Översyn av den politiska organisationen, val av 
styrgrupp 
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. 

_____ 

Kopia till 
Kommunfullmäktige, valärende 
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Ks § 106 Dnr 2017-000158  

Igångsättningstillstånd - Ny gruppbostad för vårdtunga 
brukare 
Kommunstyrelsens beslut 
1 Kommunstyrelsen beviljar igångsättningstillstånd för nybyggnation av 

gruppbostad för vårdtunga brukare med fem boendeplatser samt en 
personallägenhet. 

2 Investeringen cirka 15,5 miljoner kronor tas ur samhällsbyggnads-
nämndens beviljade investeringsutrymme. 

___________________________________________________________ 

Bakgrund 
Socialförvaltningen aviserade under 2016 års budgetberedning behovet av ett 
nytt gruppboende för vårdtunga brukare. Behovet som låg till grund för 
budgetbeslutet ansågs då vara fyra boendeplatser samt en personallägenhet.  

För att få en ekonomiskt bättre fungerande enhet över tid och ett bättre 
personalnyttjande genom att tillskapa ytterligare en boendeplats, totalt fem 
boendeplatser, har ett förslag om utökning av investeringsbudgeten  med 2,5 
miljoner kronor lyfts i årets budgetberedning.  

Underlag för beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 20 april 2017, § 58 
Tjänsteutlåtande 4 april 2017 
 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Jörgen Blom, V, yttrar sig. 
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Ks § 106 (forts) Dnr 2017-000158  

Igångsättningstillstånd - Ny gruppbostad för vårdtunga 
brukare 
Beslutsgång 
Det finns förslag från kommunstyrelsens presidium som föreslår att 
kommunstyrelsen beviljar igångsättningstillstånd för nybyggnation av 
gruppbostad för vårdtunga brukare med fem boendeplatser samt en 
personallägenhet. Investeringen cirka 15,5 miljoner kronor tas ur 
samhällsbyggnadsnämndens beviljade investeringsutrymme. 

Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. 

_____ 

Kopia till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Ks § 107 Dnr 2016-000258  

Folkhälsostrategi 2017-2018 

Kort sammanfattning 
Folkhälsorådet har arbetat fram en folkhälsostrategi för Krokoms kommun 
att gälla åren 2017 – 2018.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar den föreslagna folkhälsostrategin 2017 – 2018. 
_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Arbetet med att ta fram en folkhälsostrategi för Krokoms kommun har pågått 
under 2016 – 2017 i folkhälsorådet. Strategin är kopplad direkt till länets  
folkhälsopolicy 2016 – 2019 och dess fyra utvecklingsområden: 
- Trygga uppväxtvillkor 
- Utbildning och arbete 
- Hälsofrämjande miljö 
- Delaktighet och inflytande 

Under sommaren och hösten kommer nämnder och förvaltningar att arbeta 
fram en handlingsplan som bygger på folkhälsostrategin och kommun-
fullmäktiges och nämndernas mål som anknyter till folkhälsoområdet. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande, 26 maj 2017 
Folkhälsorådet, protokoll 8 maj 2017 
Krokoms kommun, folkhälsostrategi 2017 – 2018, 8 maj 2017 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Maria Jacobsson, S, Karin Wallén, C, Gabriella Carlsson, S, Jannike 
Hillding, M, och Jan Runsten, MP, yttrar sig. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen antar 
den föreslagna folkhälsostrategin 2017-2018. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 
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Ks § 107 (forts) Dnr 2016-000258  

Folkhälsostrategi 2017-2018 
Kopia till 
Folkhälsorådet 
Rolf Pehrsson, folkhälsosamordnare 
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Ks § 108 Dnr 2017-000020  

Medborgarförslag - Upphörande av 
fyrverkeriskjutningar 
Kort sammanfattning 
Önskemål om upphörande av fyrverkeriskjutningar i någon form utifrån 
miljömässiga och materiella skador som kan uppstå. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att frågan beaktas i 
pågående översyn av gällande lokal ordningsföreskrift. 
____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Framställan grundas i den ökande mängden raketskjutningar i större städer 
mot personer, bilar och fastigheter under den gångna nyårshelgen. Speciellt 
pekar man på problemen som uppstår för djurägare till sällskapsdjur, men 
även för vilda djur intill byar och samhällen. Problemet uppstår mest kring 
nyårs- och valborgsfirandet. 

Kommunens lokala ordningsföreskrifter berör ”Fyrverkerier och andra 
pyrotekniska varor” främst i syfte att freda särskilda boenden för äldre, samt 
att föreskrifterna även kräver tillstånd av polismyndighet för att använda 
pyrotekniska varor som kräver minst 18 års ålder för inköp inom detalj-
planelagt område. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande, 24 maj 2017 
Medborgarförslag till Krokoms kommunfullmäktige, 5 januari 2017 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige 
besvarar medborgarförslaget med att frågan beaktas i pågående översyn av 
gällande lokal ordningsföreskrift. 
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Ks § 108 (forts) Dnr 2017-000020  

Medborgarförslag - Upphörande av 
fyrverkeriskjutningar 
Beslutsgång (forts) 
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 

_____ 

Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 109 Dnr 2016-000253  

Medborgarförslag - Aktualisera och lyft upp 
snöskoterfrågan i Krokoms kommun 
Kort sammanfattning 
Planera för och tillåt snöskoterkörning på tillåtna snöskoterleder inom 
detaljplanelagt område inom främst Krokom och Ås samhällen i kommande 
detaljplanearbeten. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med motivering nedan. 
_______________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit och föreslår kommunfullmäktige att 
aktualisera skoterfrågan i kommunen i samarbete med Krokoms Skoterallians. 
Förslagsvis i kommande detaljplanearbeten eller på annat sätt försöka tillgodose 
många av kommunmedborgarnas önskemål om en skotervänlig kommun, bland 
annat genom en reglerad snöskoterkörning i tätort. 

Motivering till avslag 
Krokoms Skoterallians (KSA) samordnar 13 skoterföreningar i Krokoms kommun. 
KSA företräder skoterföreningarna i samverkan och för regelbundna dialoger med 
kommunen. Olika frågeställningar lyfts som exempelvis säkerhetsfrågor, frågor om 
leddragning och regleringsområden har varit aktuellt den senaste tiden. De lokala 
föreningarna sköter och driver skoterleder med bidrag från kommunen.  

Skotertrafik i tätort regleras i de lokala trafikföreskrifterna. I dagsläget finns det 
regleringsområden för alla kommunenes tätorter där det är förbjudet för 
snöskoteråkning. I samråd med KSA föreslås det att regleringsområdena för 
tätorterna behålls för att leda skoteråkningen till uppmärkta leder. Att ha 
skoterkörning inom tätorten bland hus, bilar och människor anser vi inte vara 
aktuellt. Snöskoterkörning ingår inte i den svenska allemansrätten, så rätten att köra 
på annans mark är inte självklar. Bäst är att följa markerade skoterleder och alltid 
köra på väl snötäckt mark utan att störa, förstöra eller på annat sätt bryta mot lagen. 
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Ks § 109 (forts) Dnr 2016-000253  

Medborgarförslag - Aktualisera och lyft upp 
snöskoterfrågan i Krokoms kommun 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande, 24 maj 2017 
Medborgarförslag, 18 oktober 2016 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Niklas Rhodin, S, yttrar sig. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige avslå 
medborgarförslaget med motivering som framgår under rubriken 
”Motivering till avslag”. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 

_____ 

Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 110 Dnr 2016-000215  

Medborgarförslag - Modernt föräldraskap 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1 Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget enligt barn- och 
 utbildningsnämndens förslag. 

________________________________________________________ 

Bakgrund 
Ett medborgarförslag har inkommit kring modernt föräldraskap där 
kommunen uppmanas att arbeta för ett mer målinriktat jämställt uttag av 
föräldradagar och att arbeta för att skapa ett mer modernt föräldraskap i 
Jämtlands län. 

Det barn- och utbildningsnämnden kan påverka är arbetet med att främja 
jämställdhet mellan könen för barn och elever, inte möjligheten att påverka 
föräldrar i deras uttag av föräldradagar då dessa inte finns i verksamheten, 
ännu. 

För barn- och utbildning är uppdraget tydligt. I läroplan för förskola, 
grundskola, fritidshem och förskoleklass tydliggörs att verksamheten ska 
arbeta med grundläggande värden. Bland annat åläggs det verksamheterna 
att arbeta för jämställdhet mellan könen. 

Underlag för beslut 
Barn- och utbildningsnämnden 9 maj 2017, § 60 
Tjänsteutlåtande barn- och utbildningschef 11 april 2017 
Medborgarförslag – Modernt föräldraskap 12 januari 2017 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag från kommunstyrelsen som föreslår att kommun-
fullmäktige bifaller medborgarförslaget enligt barn- och utbildnings-
nämndens förslag. 

Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. 

_____ 

Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 111 Dnr 2016-000046  

Motion - Förskola med inriktning djur och natur 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1 Kommunfullmäktige besvarar motionen med att barn- och 

utbildningsnämnden för närvarande inte går vidare med intentionerna 
kring att starta en djur- och naturförskola. 

____________________________________________________________  

Bakgrund 
Barn- och utbildningsförvaltningen har haft i uppdrag att utreda möjligheter 
för en förskola med inriktning djur- och natur enligt tidigare inkommen 
motion i ärendet. 

I Dvärsätt har en pedagogisk omsorg i kommunal regi, om 5 platser startats 
med profil för Djur- och Naturinriktning. Där får barnen umgås med hund, 
katt, får och häst på ett naturligt sätt. 

Underlag för beslut  
Barn- och utbildningsnämnden 9 maj 2017, § 58 
Tjänsteutlåtande, verksamhetschef förskola, 2 maj 2017 
Motion – Förskola med inriktning djur- och natur 3 februari 2016 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Maria Söderberg, C, yttrar sig. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag som föreslår att kommunfullmäktige besvarar motionen 
med att barn- och utbildningsnämnden för närvarande inte går vidare med 
intentionerna kring att starta en djur- och naturförskola. 

Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. 

_____ 

Kopia 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 112 Dnr 2017-000173  

Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1 Kommunfullmäktige beslutar att ägaren inte har något att erinra. 

____________________________________________________  

Jäv 
Hans Åsling, C, Maria Jacobsson, S, och Jan Runsten, MP, anmäler jäv. 

_____ 

Reservation  
Jörgen Blom, V, anmäler reservation till förmån för eget förslag. 

_____ 

Deltar inte i beslutet 
Niklas Rhodin, S, Maria Jacobsson, S, Annika Hansson, S, och Gabriella 
Carlsson, S, deltar inte i beslutet. 
_____ 

Bakgrund 
Bolaget har enligt ägardirektivet uppdrag att vara en aktiv aktör på 
bostadsmarknaden och förädla sitt fastighetsinnehav genom nyproduktion, 
köp respektive försäljning av bostäder och lokaler. 

Krokomsbostäders styrelse har beslutat att undersöka intresset hos 
hyresgäster, på Tors och Lokes väg i Ås, för att ombilda sina hyresrätter till 
bostadsrätter. 

Syftet är att frigöra kapital till nyproduktion av hyresrätter. 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Jörgen Blom, V, föreslår i tillägg sist i beslutsmeningen ”........under 
förutsättning att antalet hyresrätter inte minskar. 

Maria Söderberg, C, föreslår avslag till Jörgen Bloms, V, tillägg. 
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Ks § 112 (forts) Dnr 2017-000173  

Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter 
Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar att ägaren inte har något att erinra. 

Till det har kommit förslag om tillägg sist i beslutsmeningen. 

Ordförande kommer först att fråga på tillägget och sedan frågar hon på 
förslaget i övrigt. 

Beslutsgången godkänns. 

Efter fråga på tillägget finner ordförande att kommunstyrelsen avslår det. 

Efter fråga på förslaget i övrigt finner ordförande att kommunstyrelsen 
bifaller det. 

_____  

Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 113 Dnr 2017-000195  

Förordnande av borgerliga vigselförrättare 
Kommunstyrelsens beslut 
1 Kommunstyrelsen föreslår att Länsstyrelsen i Jämtlands län utser 

kommunstyrelsens andre vice ordförande Niklas Rhodin till borgerlig 
vigselförrättare.  

2 Kommunstyrelsen förslår att Länsstyrelsen i Jämtlands län utser 
kommunfullmäktiges ordförande Gunnar Hellström till borgerlig 
vigselförrättare 

 

Bakgrund 
De par som planerar vigsel utan religiös ceremoni kan via kommunen eller 
Länsstyrelsen anlita en borgerlig vigselförrättare. Kommunen kan föreslå 
Länsstyrelsen att utse personer, i sin organisation, till vigselförrättare. 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Maria Söderberg, C, föreslår att Niklas Rhodin, S, kommunstyrelens 2:e vice 
ordförande, samt Gunnar Hellström, C, kommunfullmäktiges ordförande, 
utses till borgerliga vigselförrättare. 

Beslutsgång  
Det finns ett förslag, som har lagts på mötet, som föreslår att Niklas Rhodin, 
S, kommunstyrelens 2:e vice ordförande samt Gunnar Hellström, C, 
kommunfullmäktiges ordförande, utses till borgerliga vigselförrättare. 

Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. 

_____  

Kopia till 
Länsstyrelsen i Jämtlands län, e-post jamtland@lansstyrelsen.se  

 

mailto:jamtland@lansstyrelsen.se
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Ks § 114 Dnr 2017-000194  

Ekonomisk uppföljning efter fem månader, 2017 
Kommunstyrelsens beslut 
1 Kommunstyrelsen godkänner kommundirektörens ekonomiska 

uppföljning efter fem månader. 

2 Kommunstyrelsen bjuder in representanter från verksamheterna samt 
förvaltningarna för redovisning och diskussion av åtgärder i respektive 
nämnd, i augusti/september 2017. 

______________________________________________________  

Jonas Törngren, kommundirektör, redovisar ett bekymmersamt läge för 
ekonomin efter fem månader. 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Maria Söderberg, C, föreslår att kommunstyrelsen godkänner 
kommundirektörens ekonomiska uppföljning efter fem månader. 
Kommunstyrelsen bjuder in representanter från verksamheterna samt 
förvaltningarna för redovisning och diskussion av åtgärder i respektive 
nämnd, i augusti/september 2017. 

Jörgen Blom, V, Hans Åsling, C, och Karin Wallén, C, yttrar sig. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, som har lagts på mötet som föreslår att 
kommunstyrelsen godkänner kommundirektörens ekonomiska uppföljning 
efter fem månader. Kommunstyrelsen bjuder in representanter från 
verksamheterna samt förvaltningarna för redovisning och diskussion av 
åtgärder i respektive nämnd, i augusti/september 2017. 

Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. 

_____ 

Kopia till 
Kommunstyrelsen augusti/september  
Jonas Törngren, kommundirektör 
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Ks § 115 Dnr 2017-000027  

Delegationsbeslut 
1 Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av de delegationsbeslut 
 som förtecknats nedan. 

      ____ 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till presidium, ordförande 
och tjänstemän som framgår i kommunstyrelsens delegationsordning. 

Besluten ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte 
att kommunstyrelsen omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. 
Däremot får kommunstyrelsen återta lämnad delegering eller föregripa ett 
beslut i ett enskilt ärende, av den som fått beslutanderätten, genom att själv 
ta över ärendet och fatta beslut. 
 
Kommunstyrelsen delges följande delegationsbeslut: 

    Delegat 

   Dnr KS 17/029 
1 Yttrande om kameraövervakning med drönare,  Ks ordf 
 dnr 3170-2017, sökande Metria AB 
 
2 Yttrande om kameraövervakning med drönare,  Ks ordf 
 dnr 211-3608-17, sökande TrackOptic Sweden AB 
 
3 Yttrande om kameraövervakning med drönare,  Ks ordf 
 dnr 211-1017-17, sökande PEMA, Sundsvall 
 
   Dnr KS 17/110 
4 Bidrag till studentavslutning vid Rådhustrappan Ks ordf 
 9 juni 2017 
 
   Dnr KS 17/178 
5 Bidrag till Föreningen Årets Margareta 2017 Ks ordf 
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Ks § 115 (forts) Dnr 2017-000027  

Delegationsbeslut 
   Dnr KS 17/187 
6 Lön till kommundirektören fr o m 170401 Ks ordf 
 
   Dnr KS 17/188 
7 Avtal, bildabonnemang, årsabonnemang på royalty- Kommundir 
 fria bilder, Scandinav Images AB – Krokoms kommun 
 avtalstid 170126-180126 
_____ 
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Ks § 116 Dnr 2017-000028  

Meddelanden 
  Dnr 24 
1 Region Jämtland Härjedalen:  protokoll 170403, Gemensamma nämnden 

för upphandling 
 
  Dnr KS 16/264 
2 Trafikverket:  redovisning 170123 av samrådssvar, samråd om 

Järnvägsnätsbeskrivning 2018 
 
  Dnr KS 17/001 
3 Migrationsverket:  information 170502, Minskat behov av asylboenden – 

fortsatt avveckling 
 
4 Migrationsverket:  information 170518, Ersättning för kostnader på 

grund av uppsagda överenskommelser om mottagande av 
ensamkommande barn 

 
  Dnr KS 17/029 
5 Länsstyrelsen Jönköpings län:  beslut 170512, tillstånd till 

kameraövervakning, dnr 211-1421-2017, sökande Skogsstyrelsen 
 
6 Länsstyrelsen Kronobergs län:  beslut 170519, tillstånd till 

kameraövervakning, dnr 211-6222-16, sökande Skymap Innovations AB 
 
7 Länsstyrelsen Stockholm:  beslut 170519, tillstånd till 

kameraövervakning, dnr 2112-4019-2017, sökande Orica Sweden AB 
 
8 Länsstyrelsen Västerbotten: beslut 170530, tillstånd till 

kameraövervakning, dnr 211-2604-2017, sökande Sveriges 
lantbruksuniversitet 

 
  Dnr KS 17/090 
9 Östersunds kommun:  minnesanteckningar 170223 från ägarsamråd för 

Jämtlands Räddningstjänstförbund 
_____ 
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