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Plats och tid Carl August-rummet, måndagen den 24 februari 2020 kl 13:30-16:50. Mötet 

ajournerades kl 14:20-14:25 och kl 15:05-15:20. 

Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare 

Jonni Harrius (KD), ordförande 
Anders Karlsson (S), vice ordförande 
Gunilla Christensen (KD) 
Marianne Bremer (C), jäv § 26 
Åse Wännerstam (C), ersättare för Marianne Bremer (C), § 26 
Mikael Eriksson (SD), jäv § 23 
Stig Widell (M), ersättare för Mikael Eriksson (SD), § 23 

Övriga närvarande Åse Wännerstam (C), ej tjänstgörande ersättare, § 15-25, 27-35 
Stig Widell (M), ej tjänstgörande ersättare, §15-22, 24-35 

Tjänstepersoner Rebecka Bäck, samhällsbyggnadschef 
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Justerare Gunilla Christensen (KD) 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, 2020-02-28 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 15-35 

 Mari Bäckström  

 Ordförande 

  

 Jonni Harrius (KD)  

 Justerare 
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 Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll 
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§ 15 Dnr 2020/00003  

Fastställelse av föredragningslista 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

 Nytt ärende om lokala trafikföreskrifter, tas upp som ärende 4 

 Nytt ärende om ansökan om bostadsanpassningsbidrag, tas upp som 

ärende 20 

 

----- 
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§ 16 Dnr 2020/00002 109 

Information från verksamheterna 

Följande information ges: 

Enhetschef kultur och fritid: 

 Sportlovsaktiviteter under vecka 8 

 Föreläsningar mars 

 Barnteater våren 2020 

 SFK erfarenhetskonferens 

 Kommuner i samverkan Mjölby 

 Studiebesök Mjölby kulturskola 

 Studiebesök Boxholms kulturskola 

 Bidragsansökningar (kulturskolor, kulturrådet, stärkta bibliotek) 

 Spar 2020 kultur- och fritidsenheten 

Miljöchef 

 Visjöns reglering 

 Krossningsverksamhet i hålan vid Fabriksvägen 

Samhällsbyggnadschef 

 Ny bygglovhandläggare anställd, tidsbegränsat till och med maj 

månad, under ordinarie befattningshavares tjänstledighet 

 PBL enkät besvarad för 2019, se delgivning 

 Protester mot besparingar kulturskolan, namnlistor mottagna 

 Dialog förs om samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet med 

Mjölby kommun. 

Räddningschef 

 LSO enkät besvarad för 2019, se delgivning 

 Samverkansavtal tecknat med Mjölby kommun om yttre befälsbered-

skap och med Räddningstjänsten Östra Götaland, RTÖG, om bakre 

ledning samt systemledning 

 Samarbete med Mjölby och Boxholms kommuner i beredskaps-, 

civilförsvars- och brottsförebyggande frågor 

 Inom tillsynsområdet undersöks möjligheten till samarbete med 

annan kommun 

----- 
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§ 17 Dnr 2020/00036 206 

Ändring av timtaxa för samhällsbyggnadsnämndens 
verksamhet inom lag om skydd mot olyckor 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige 

1. Grundbeloppet (timtaxan) i taxa för samhällsbyggnadsnämndens 

uppgifter inom lag om skydd mot olyckor (LSO) höjs från 700 kro-

nor till 950 kronor. 

2. Taxan ska uppräknas inför varje kalenderår med en procentsats som 

motsvarar de tolv senaste månaders förändring av prisindex kommu-

nal verksamhet (PKV) som finns publicerad på Sveriges kommuner 

och regioners hemsida i oktober månad.  Indexregleringen ska ske 

varje år den 1 januari efter indextal för oktober månad föregående år. 

3. Tidigare gällande taxa för miljö- och byggnämndens uppgifter inom 

lag om skydd mot olyckor samt lag om brandfarliga och explosiva 

varor, gällande från och med 2010-12-01, upphävs.   

 

Sammanfattning av ärendet 

Då reglering av taxa för tillstånd och tillsyn enligt lagen om skydd mot 

olyckor inte reglerats sedan 2010 är prisbilden inte överensstämmande med 

övriga länet, inte heller internt inom samhällsbyggnadsnämnden.  Om taxan 

regleras enligt förslag kommer priset att överensstämma med övrig tillsyns-

verksamhet inom samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Då tillståndsprövning och övriga uppgifter inom området lagen om brandfar-

liga och explosiva varor (LBE) redan regleras i antagen plan- och bygglovs-

taxa 2011 föreslås kommunstyrelsen att upphäva tidigare gällande taxa inom 

området.  

Beslutsunderlag 

Räddningschefens tjänsteskrivelse 

Taxa för samhällsbyggnadsnämndens uppgifter inom lag om skydd mot 

olyckor  
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----- 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 18 Dnr 2020/00039 511 

Lokala trafikföreskrifter på Skolgatan 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

 Lokala trafikföreskrifter med löpnummer 2010:38 samt 2010:39 

upphör att gälla från och med 2020-03-01. 

 Lokal trafikföreskrift med löpnummer 2020:1 antas att gälla från och 

med 2020-03-01.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Skolgatan är skyltad från Per Brahevägen om körförbud till Riddaregatan. 

2020-01-21 inkom till teknik- och näringslivsförvaltningen ett förslag om att 

ta bort skylten för att möjliggöra trafik i båda riktningarna, som då skulle 

underlätta transport mellan den tillfälliga vårdcentralen och Apoteket.    

I lokala trafikföreskrifter går att läsa att trafik med fordon på Skolgatan är 

förbjuden från och med 1 juli 2010, vilket då inte stämmer med skyltningen. 

Detta är troligtvis en felaktighet hos Trafikverket som skedde vid över-

gången till digitala föreskrifter, vilket stämmer överens med datumet då tra-

fikföreskriften började gälla. I Ödeshögs kommuns arkiv går det att läsa från 

tidigare handlingar att Skolgatan är enkelriktad enligt dagens skyltning. 

Teknik- och näringslivsförvaltningen föreslår att beslutet kompletteras med 

att öppna upp för trafik i båda riktningarna på Skolgatan och begränsa has-

tigheten till 30 km/t. Tidigare föreskrift om 30 km/t från Riddaregatan till 

Per Brahevägen upphävs.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-02-17 

Lokal trafikföreskrift 2020:1   

 

----- 

Beslutet ska skickas till 
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Bildningsförvaltningen 

Teknik- och näringslivsförvaltningen 
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§ 19 Dnr 2020/00014 042 

Verksamhetsberättelse för miljö- och byggnämnden 
2019 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

 Verksamhetsberättelse och bokslut för miljö- och byggnämnden 2019 

godkänns.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnderna ska för varje år lämna en verksamhetsberättelse över det gångna 

året som beskriver det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet. 

Miljö- och byggnämnden har under året fokuserat på själva grunduppdraget 

och kvalitetssäkring av detta. Nämnden fokuserar också på att implementera 

inriktningarna från kommunplanen i verksamheterna. Exempelvis arbetar 

förvaltningen aktivt med detaljplan för fler bostäder i Hästholmen och för att 

tomtområdet Sväm ska bebyggas. 

Miljö- och byggnämnden har som helhet ett överskott på 1 504 tkr mot bud-

get. Avvikelsen från prognos beror till stor del på de besparingsdirektiv som 

nämnderna fick i oktober för att kommunens totala resultat skulle bli positivt 

vid årets slut. Detta har inneburit att viss verksamhet som var planerad inte 

har genomförts. Det gäller bland annat planarbete och energi- och klimat 

vilket förklarar de positiva utfallen inom dessa poster. Under året har bred-

bandstaxan för anslutning och nätavgift höjts. Detta har lett till fler anslut-

ningar och ökade intäkter.  

Beslutsunderlag 

Verksamhetsberättelse och bokslut för miljö- och byggnämnden 2019 

Tjänsteskrivelse 2020-02-18 

 

----- 

Beslutet ska skickas till 
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Kommunstyrelsen 

Ekonomienheten 
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§ 20 Dnr 2020/00015 042 

Verksamhetsberättelse för kultur- och fritidsnämnden 
2019 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

 Verksamhetsberättelse och bokslut för kultur- och fritidsnämnden 

2019 godkänns.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnderna ska för varje år lämna en verksamhetsberättelse över det gångna 

året som beskriver det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet. 

Kultur- och fritidsnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse på 642 tkr 

för 2019. 

Bidragsintäkter riktade till både kultur- och fritidsområdena är högre än bud-

geterat, samtidigt som kommunens kostnader inte har ökat i samma omfatt-

ning.  Utbetalda bidrag till föreningar är lägre än budgeterat. 

Ett effektiviseringskrav kom under senare delen av 2019. Verksamheterna 

har gjort det yttersta för att inte överskrida sina budgetar. Samtidigt har man 

tagit till vara på möjligheterna att bidragsfinansera fler aktiviteter än budge-

terat.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-12 

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse 2019 

 

----- 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

Ekonomienheten 
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§ 21 Dnr 2020/00013 049 

Internkontrollrapport för miljö- och byggnämnden 2019 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

 Redovisningen av miljö- och byggnämndens internkontrollrapport 

avseende 2019 godkänns.   

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt reglementet för intern kontroll som antagits av kommunfullmäktige 

2009-09-28 i § 82 samt kommunstyrelsens tillämpningsanvisningar därtill 

ska nämnderna varje år anta en internkontrollplan.  

Uppföljning av internkontrollplanen ska rapporteras till nämnden oavsett 

utfall. Vid upptäckta brister lämnas också förslag till åtgärder för att förbättra 

kontrollen. 

Nämnden ska, senast i samband med årsredovisningen upprättande, rappor-

tera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden 

till kommunstyrelsen. Rapportering ska samtidigt ske till kommunens reviso-

rer. 

Uppföljning av de utförda kontrollerna visar att gällande rutiner i stort fun-

gerar bra. Inom kontrollmomentet att sökande debiteras rätt avgifter i enlig-

het med gällande taxa har en avvikelse dock upptäckts och behov av att för-

ändra rutinerna.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-02-13 

Internkontrollplan 2019   

 

----- 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 22 Dnr 2019/00067 214 

Antagande av detaljplan för fastigheten Hästholmen 
7:27 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Detaljplan för fastigheten Hästholmen 7:27 antas. 

2. Någon betydande miljöpåverkan antas inte uppstå till följd av 

genomförandet av detaljplanen, 6 kap. 7 § miljöbalken.   

 

Sammanfattning av ärendet 

2019-06-10 inkom en ansökan om planbesked för fastigheten Hästholmen 

7:27 från fastighetens ägare. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-09-

23 § 92 att ge ett positivt planbesked och ett arbete påbörjades med att ta 

fram en ny detaljplan för Hästholmen 7:27. 

Syftet med detaljplanen är att anpassa detaljplanen till rådande förhållanden 

samt öka byggrätten på fastigheten för att möjliggöra byggnation av en till-

byggnad. 

Detaljplanen har varit utställd för granskning under tiden 2020-01-17 till och 

med 2020-02-07. Inkomna synpunkter under granskningstiden och hur dessa 

har beaktats har sammanställts i ett granskningsutlåtande.  

Beslutsunderlag 

Antagandehandlingar, 2020-02-24 

Tjänsteskrivelse, 2020-02-24   

 

----- 

Beslutet ska skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen för expediering till berörda myndigheter och 

fastighetsägare 
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§ 23 Dnr 2017/00041 214 

Antagande av detaljplan för del av Hästholmen 7:1 m.fl. 
(f.d. järnvägsområdet) 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Detaljplan för del av Hästholmen 7:1 m.fl. (f.d. järnvägsområdet) 

antas. 

2. Någon betydande miljöpåverkan antas inte uppstå till följd av ge-

nomförandet av detaljplanen, 6 kap. 7 § miljöbalken. 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Mikael Eriksson (SD) i handläggningen i detta 

ärende.  

Reservationer och särskilda uttalanden 

Stig Widell (M) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-02-15 § 25 att ge miljö- och bygg-

nämnden i uppdrag att inleda prövning av en ny detaljplan för del av fastig-

heten Hästholmen 7:1 m.fl. (f.d. järnvägsområdet).  

Syftet med detaljplanen är i huvudsak att skapa byggrätter för bostads-

bebyggelse inom norra delen av Hästholmen, främst inom det gamla järn-

vägsområdet. Planens huvuddrag är att ändra markanvändningen från järn-

vägsändamål till kvartersmark för bostäder och till allmän platsmark för ga-

tor och natur. I övrigt sker mindre justeringar av användningsgränser och 

byggrätter mot omgivande detaljplaner.  

Detaljplanen har varit utställd för granskning under tiden 2019-12-03 till 

2020-01-10. Inkomna synpunkter under granskningstiden och hur dessa har 

beaktats har sammanställts i ett granskningsutlåtande.   

Beslutsunderlag 

Antagandehandlingar, 2020-02-24 

Tjänsteskrivelse, 2020-02-24  
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----- 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

Samhällsbyggnadsförvaltningen för expediering till berörda myndigheter och 

fastighetsägare 
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§ 24 Dnr 2020/00009 880 

Biblioteksplan 2020-2023 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Biblioteksplanen återremitteras till förvaltningen för omarbetning. 

2. Ärendet tas upp igen vid nästa sammanträde.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Bibliotekslagen 2013:801 ska varje kommun upprätta och anta en 

biblioteksplan för sin verksamhet på biblioteksområdet. Biblioteksplanen ska 

fastställas och antas av kommunfullmäktige. Den föreslagna bibliotekspla-

nen gäller för 2020-2023 och omfattar kommunbibliotek samt skol-

biblioteken. 

Biblioteksplanens olika delar ska konkretiseras i en handlingsplan. Den ska 

årligen följas upp och revideras.  

Förslag till beslut under sammanträdet 

Jonni Harrius (KD): ärendet återremitteras till förvaltningen för omarbetning 

till en tydligare struktur.  

Beslutsgång 

Ordföranden finner att samtliga ledamöter bifaller förslag om återremiss.  

Beslutsunderlag 

Biblioteksplan, 2020-2023 

Tjänsteskrivelse, 2020-02-17  

 

----- 

Beslutet ska skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 25 Dnr 2020/00028 805 

Ansökan om arrangemangsbidrag - Ödeshögs Rikstea-
terförening 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

 Bevilja Ödeshögs Riksteaterförening ett förlustbidrag på max 3 000 

kr för teatern Björnen som kommer att visas den 16 april i Kultur-

huset Saga 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ödeshögs Riksteaterförening ansöker om förlustbidrag för teatern Björnen. 

Föreställningen kommer att vara på Kulturhuset Saga den 16 april. 

I samhällsbyggnadsnämndens budget 2020 finns 30 000 kr. Uppbokade är  

8 400 kr. 

Beslutsunderlag 

Ansökan från Ödeshögs riksteaterförening, 2020-01-27 

Tjänsteskrivelse, 2020-02-12   

 

----- 

Beslutet ska skickas till 

Ödeshögs Riksteaterförening 
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§ 26 Dnr 2020/00031 805 

Ansökan om arrangemangsbidrag - Hästholmens 
bygdegård  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

 Bevilja Hästholmens bygdegårdsförening tre förlustbidrag för: 

1. Föreläsning och pilotfilm om Ester Bauer den 25 april 2020 med 

2 300 kr. 

2. Kulturvecka naturligtvis under tiden 11-17 maj med 3 000 kr. 

3. Teatern ”Med tapper hand” 27-30 juni samt 1 juli med 3 000 kr. 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Marianne Bremer (C) i handläggningen i detta 

ärende.  

Sammanfattning av ärendet 

Tre ansökningar om förlustbidrag har inkommit från Hästholmens bygde-

gårdsförening. 

Ansökan 1 är för en föreläsning samt pilotfilm om Ester Bauer med Erica 

Elfström. Ansökan är på 2 300 kr. Föreläsningsdatum är 25 april 2020. 

Ansökan 2 är för Kulturvecka Naturligtvis. Aktiviteter pågår under tiden 11-

17 maj 2020. Ansökan är på 3 000 kr. 

Ansökan 3 är för teatern ”Med tapper hand” som är en teater om Ellen Key. 

Det kommer att vara 5 föreställningar 27 juni samt 1 juli. Ansökan är på 

3 000 kr. 

I samhällsbyggnadsnämndens budget 2020 finns 30 000 kr. Uppbokade är 

8 400 kr.  

Beslutsunderlag 

Ansökningar från Hästholmens bygdegårdsförening, 2020-01-29 

Tjänsteskrivelse, 2020-02-12   
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----- 

Beslutet ska skickas till 

Hästholmens bygdegårdsförening 
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§ 27 Dnr 2020/00032 805 

Ansökan om bidrag till föreställning med kulturskolans 
orkester med tema Alice Tegners visor och James 
Hollingworth - Föräldraföreningen Destiny Hill 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

 Avslå ansökan med motivering att föräldraföreningen Destiny Hill 

inte är bidragsberättigad enligt kommunens bidragsnormer. Före-

ningen måste vara öppen för alla människor.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Föräldraföreningen Destiny Hill har hos Alfa Swedbank ansökt om bidrag 

för att tillsammans med kulturskolans orkestrar, dans- och teatergrupper 

genomföra en föreställning med tema Alice Tegner visor och James 

Hollingworth. 

Alfas villkor för bidraget är att någon aktör måste gå in med finansiering på 

40.0 tkr. Alfa går in med 20.0 tkr.  

Föreningen ansöker om bidrag från Ödeshögs kommun på 40.0 tkr. 

I stadgarna står att föreningen är öppen för alla som accepterar föreningens 

stadgar och har anknytning till Ödeshögs Kulturskola. 

Enligt kommunens bidragsnormer måste föreningen vara öppen för alla 

människor. 

Beslutsunderlag 

Ansökan från föräldraföreningen Destiny Hill. 2020-01-29 

Tjänsteskrivelse, 2020-02-19   

 

----- 

Beslutet ska skickas till 

Föräldraföreningen Destiny Hill 
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§ 28 Dnr 2019/00135 280 

Remiss - Utredning gällande fastigheten Boet 2:1 fd 
Boets skola 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden har ingen verksamhet som lämpar sig att 

bedrivas i lokalerna i Boets före detta skola. 

2. Vid en eventuell avyttring av fastigheten bör stor vikt läggas vid att 

sporthallen fortsatt ska kunna nyttjas av föreningar.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att utreda om någon annan kommunal 

verksamhet kan bedrivas i före detta Boets skola eller om fastigheten bör 

avyttras. 

Samtliga nämnder samt Ödeshögsbostäder AB har fått möjlighet att föreslå 

verksamhet som nämnden/bolaget kan bedriva i lokalerna. 

Uthyrning av sporthallen i Boets fd skola sköts idag av Boets byalag. Vid en 

eventuell avyttring av fastigheten bör stor vikt läggas vid att sporthallen fort-

satt ska kunna nyttjas av föreningar. 

Samhällsbyggnadsnämnden har ingen verksamhet som lämpar sig att flyttas 

och bedrivas i lokalerna i Boets fd skola.  

Beslutsunderlag 

Remiss – Kommunal verksamhet i fd Boets skola 

Tjänsteskrivelse, 2020-02-18   

 

----- 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 29 Dnr 2020/00001 002 

Anmälan av delegationsbeslut för samhällsbyggnads-
nämnden 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

 Redovisning av delegationsbeslut godkänns.   

 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt i vissa frågor 

enligt fastställd delegationsordning. 

Delegationsbesluten redovisas enligt följande: 

Utdrag från verksamhetssystem innefattande delegationsbeslut under tiden 

2020-01-06—2020-02-09.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-02-17 

Utdrag från verksamhetssystem   

 

----- 
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§ 30 Dnr 2020/00022 000 

Delgivning - Riktlinjer för styrdokument i Ödeshögs 
kommun 

Följande delges: 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2019-11-20, § 332 "Riktlinjer för styr-

dokument i Ödeshögs kommun". 

 

----- 
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§ 31 Dnr 2020/00023 042 

Delgivning - Tidplan för ekonomisk planering och upp-
följning under 2020 

Följande delges: 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2019-11-20, § 328 "Tidplan för ekono-

misk planering och uppföljning under 2020". 

 

----- 
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§ 32 Dnr 2020/00037 806 

Delgivning - Taxor och avgifter 2020 gällande hyra av 
sporthallar samt simskola 

Följande delges: 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-02-03, § 6 "Taxor och avgifter 

2020 gällande hyra av sporthallar samt simskola". 

 

----- 
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§ 33 Dnr 2020/00041 170 

Delgivning - Årsuppföljning 2019 - kommunens 
uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) 

Följande delges: 

Inskickad årsuppföljning 2019 - kommunernas uppgifter enligt lagen om 

skydd mot olyckor (LSO).  

 

----- 
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§ 34 Dnr 2020/00042 220 

Delgivning - Plan-, bygg- och tillsynsenkät 2019 

Följande delges: 

Inskickad Plan-, bygg- och tillsynsenkät 2019.  

 

----- 
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§ 35 Dnr 2019/00126 274 

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

 Bostadsanpassningsbidrag beviljas med stöd av 5 § lag om bostads-

anpassning m.m (2018:222) med 50 625 kr inklusive moms, för mon-

tering av ramp samt flytt av duschrumsdörr.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Inkommen ansökan om bostadsanpassningsbidrag avser ramp till ytterdörr 

samt flytt av duschrumsdörr. 

Offert har inhämtats. 

Bedömning 

Byggenheten bedömer att de ansökta åtgärderna är nödvändiga för att bosta-

den ska kunna vara ändamålsenlig som bostad och att bostadsanpassnings-

bidrag därmed ska beviljas enligt 5 § Lag om bostadsanpassningsbidrag mm 

(2018:222).  

Beslutsunderlag 

Ansökan, 2019-11-26 

Fullmakt, 2019-11-26 

Intyg från arbetsterapeut, 2019-12-20 

Faktura flytt av dörr, 2020-01-30 

Offert PEAB, 2020-02-17  

 

----- 

Beslutet ska skickas till 
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Sökande + mb 

Arbetsterapeut 

PEAB byggtjänst AB 


