KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll

Plats och tid

2011‐09‐27, Stjerneskolans matsal Torsby, kl 18:00‐20:00

Beslutande

Håkan Laack (S)
Eva‐Lena Gustavsson (S)
Hans Lass (S)
Yvonne Broberg (S)
Rune Mattsson (S)
Ann‐Louise Brodén (S)
Birgit Dahlgren (S)
Åke Gustavsson (S)
Ann‐Mari Uppvall (S)
Peter Jonsson (S)
Carina Nordqvist (S)
Sture Persson (S)
Eva Nordvall (S)
Jörgen Nilsson (S)
Ysabel Hedenberg (S) ers för Anna‐
Karin Gustafsson (S)

Anna‐Lena Carlsson (M)
Roger Ericsson (M)
Gustav Olsson (M)
Mikael Persson (M)
Lina Nilsson (M )
Lillemor Ronge (M) ers för Anders Wiss
(M)
ʺMilleʺ Milutin Mirkovic (M) ers för Per‐
Arne Ludvigsson (M)
Torbjörn Jansson (C)
Inga‐Britt Keck‐Karlsson (C)
Alf Larsson (C)
Hans Lindberg (V)
Gunilla Boqvist (V) ers för Bengt Berg
(V)
Kent Hallesson (V) ers för Line Holt (M)
Karl‐Erik Keck (MP)

Övriga

Thomas Stjerndorff, kommunchef
Margot Enkvist, sekreterare
Göran Bryntesson, utredningsansvarig
Arvika kommun § 83
Jan Esping, teknisk chef § 84

Utses att justera

Annlouise Broden och Lillemor Ronge Wass

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret Torsby 2011‐10‐05

Avser paragrafer

80 ‐ 96

Underskrifter
Sekreterare

................................................
Margot Enkvist

Ordförande

................................................
Eva‐Lena Gustavsson

Justerande

.............................................................................................................
Annlouise Brodén

Lillemor Ronge Wass

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd/Styrelse

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2011-09-27

Datum för anslags uppsättande

2011-10-05

Datum för anslags nedtagande

2011-10-27

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret Torsby

Underskrift

................................................
Margot Enkvist
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2011-09-27

§ 80

KST 2011/11

Ändringar i föredragningslistan
Ärenden som utgick vid dagens sammanträde
* Ny kollektivtrafikmyndighet
* Svar på motion från Gerd Persson (FP) om parboendegaranti.
Ärenden som tillkom vid dagens sammanträde
* Svar på medborgarförslag från Hjördis Sundberg om de på äldreboendena lider av
undernäring.
* Svar på medborgarförslag från Maja Bergsträm om allaktivitetshus i Sysslebäck.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner ovanstående ändringar.

Beslutet expedieras till
Fullmäktige
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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§ 81

KST 2011/122

Musik av kulturskolans elever i anslutning till
kommunfullmäktiges sammanträden
Kommunfullmäktiges presidium har i samråd med kulturskolan bestämt att om
möjlighet finns, skall varje fullmäktigesammanträde inledas med musik framförda av
elever på kulturskolan.
Vid dagens sammanträde framför Lilly Arnesdotter en egen låt ”be myself and only me”.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktiges ordförande tackar för framförandet.
____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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§ 82

KST 2011/480

Utdelning av premie 2011 för goda initiativ inom
utveckling och nyskapande i Torsby
Idén till att dela ut en premie för utveckling och nyskapande kom våren 2003 från
fullmäktiges presidium och beslutades om av fullmäktige i november samma år.
Förslaget innebär att lyfta fram utvecklingsarbete och goda initiativ i Torsby kommun.
Allmänhet och andra intresserade kan lämna in förslag på den person, organisation eller
företag som de tycker skall tilldelas premien. Nu har fullmäktiges presidie valt, och
utdelningen sker för sjunde gången vid dagens sammanträde.
2011 års premie tilldelas Erik Gustafsson, kassör i Munkebols Gårdförening.
Erik Gustafsson tilldelas Torsby kommuns premie för utveckling och nyskapande för sitt
långvariga utvecklingsarbete som eldsjäl, innovatör och motor i det tysta, alltid med
bygdens bästa som mål för sitt ideella arbete med turism och fritidsfrågor.
I Munkebols hemman ser man många spår av Eriks handlingskraft.

Kommunfullmäktiges beslut
Ordföranden överlämnar check, diplom och blommor tillsammans med symbolen
”hjärnfrö med grodd” till Erik Gustafsson.
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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§ 83

KST 2011/575

Information om demokratibarometern och hur
man arbetar med medborgardialogen i Arvika
kommun
Arvika kommun har genomfört en omfattande organisationsförändring,
både i den politiska organisationen och i kommunens förvaltning. Syftet
med denna utveckling och förnyelse är bl. a. att skapa en organisation
som står bättre rustad att möta de framtida kommunala utmaningarna.
Göran Bryntesson, utredningsansvarig i Arvika kommun, är inbjuden till dagens
sammanträde för att informera om hur man arbetar i den nya organisationen och
dialogen med medborgarna.

Kommunfullmäktiges beslut
Ordföranden tackar för informationen.
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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§ 84

KST 2011/340

Energisparprojekt (EPC)
I januari 2011 tecknade kommunen ett huvudavtal med entreprenören YIT Sverige AB
som vann upphandlingen av EPC‐projektet. Därefter har kommunen tillsammans med
entreprenören under våren genomfört en stor inventering av fastighetsbeståndet för att
finna alla nödvändiga och lönsamma åtgärder som ska kvalitetssäkra inneklimatet,
minska miljöpåverkan och finansieras inom ramen för den löpande driftbudgeten.
Tjänstemän inom kommunen har tillsammans med den upphandlade entreprenören tagit
fram ett projekt inom ramen för ovan mål.
Energy Performance Contracting (EPC) är en affärsmodell som används för att investera i
energieffektiviseringsåtgärder som i sin tur ger stor effekt på både ekonomin och miljön.
Syftet med ett EPC‐projekt är att finna alla nödvändiga och lönsamma
besparingsåtgärder i ett fastighetsbestånd (Fas 1) och få dem genomförda så kostnads‐
och tidseffektivt som möjligt (Fas 2). Målen är att sänka energiförbrukningen kraftfullt,
uppnå ett bättre inomhusklimat samt minska fastigheternas miljöpåverkan och behålla
eller förbättra dessa nya nivåer (Fas 3).
Fas 1 har nu genomförts och prissatta åtgärdsförslag har tagits fram för alla kommunens
byggnader. Åtgärderna genererar en kostnadsbesparing som kommer att finansiera
investeringen så att även kommunens resultaträkning påverkas positivt från första året.

Handlingar i ärendet
Bilaga: Tjänsteskrivelse daterad 2011‐09‐06 av fastighetschef Mats Ågren
Kommunstyrelsen 2011‐09‐12 § 111

Yrkande
Håkan Laack (S) med instämmande av Alf Larsson (C) och Anna‐Lena Carlsson M): bifall till
kommunstyrelsens förslag med tillägg att i samband med att projektet genomförs se över
om handikappanpassningar kan åtgärdas samtidigt (enkelt avhjälpta hinder).

Propositionsordning
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan bifalla kommunstyrelsens förslag och
Håkan Laacks mfls tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller förslagen

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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forts kf § 84, energisparprojekt (EPC)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunen har upphandlat YIT Sverige AB och tecknat ett huvudavtal samt avtal
om projektutveckling. I huvudavtalet finns det en optionsmöjlighet att även ropa av
Fas 2 ‐ projektgenomförande och Fas 3 ‐ projektuppföljning. Denna optionsmöjlighet
förslår Tekniska avdelningen att kommunen ropar av så att Fas 2 och Fas 3
genomförs.
2. Ett projekt om 72,4 Mkr beställs av den upphandlade entreprenören YIT Sverige AB.
3. Entreprenaden om 72,4 milj. kr finansieras genom lån om 50 milj. kr. Resterande 22,4
milj. kr tas från tekniskas investeringsram fördelat över 3 år. 50 milj. kr får upplånas
vid behov. Tillkommande kostnader för projektets genomförande finansieras inom
tekniskas driftbudget.
4. Tekniska avdelningen har i uppdrag att i samband med att projektet genomförs se
över om handikappanpassningar kan åtgärdas samtidigt (enkelt avhjälpta hinder).

Beslutet expedieras till
Tekniska avdelningen
Ekonomiavdelningen
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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§ 85

KST 2011/215

Taxa för sotning och brandskyddskontroll från
2011-11-01
Kommunfullmäktige beslutade 2006‐04‐27, § 27 om indexjustering av taxor avseende
sotning, brandskyddskontroll m.m. Beslutet innebar också en anpassning av
entreprenadavtalet med skorstensfejarmästaren för att stämma överens med införandet
av sotningsindex och fick följande lydelse:
”Ersättningen fastställs vid lokala förhandlingar. Den överenskomna ersättningen, som
ligger till grund för kommunfullmäktiges fastställande av sotningstaxa, revideras årligen
med av centrala parterna publicerat sotningsindex såvida inte annat överenskommes.ʺ
En omprövning av ersättningens storlek skall göras efter 5 år.
I bilagor till paragrafen beskrivs beräkningen av taxorna.

Handlingar i ärendet
Kommunfullmäktige 2006‐04‐27 § 27
Bilaga: Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden 2011‐08‐25 § 147
Bilaga: Tabell över avgifter för sotning och brandskyddskontroll
Kommunstyrelsen 2011‐09‐12 § 117

Kommunfullmäktiges beslut
1. Inställelsetiden för sotning ändras till 24 minuter för villa och till 37 minuter för
fritidshus, beräknat på timkostnaden för sotning.
2. Inställelsetiden för brandskyddskontroll ändras till 24 minuter för villa och till 37
minuter för fritidshus, beräknat på timkostnaden för brandskyddskontroll.
3. Brandskyddskontroll för första eldstad i kontrollobjektet beräknas ske med 45
minuters tidsåtgång och att följande objekt i samma byggnad beräknas med
ytterligare 20 minuter per objekt.
4. För lättbesiktad anläggning föreslås att tidsåtgången beräknas efter 30 minuter istället
för 45 minuter.
5. Ny taxa för sotning och brandskyddskontroll gäller från 2011‐11‐01.

Beslutet expedieras till
Miljö‐bygg‐ och räddning
Bengt Carlsson
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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§ 86

KST 2011/224

Svar på motion från borgerliga alliansen om
familjecentral
En motion har inkommit från den borgerliga alliansen angående inrättandet av en
familjecentral.
ʺVi den Borgerliga Alliansen i Torsby Kommun, vill att det inrättas en Familjeenhet/‐
central i vår kommun, för att så tidigt som möjligt stötta och hjälpa barn och unga, som
har någon form av problem. Familjeenhet/‐central finns nu i de flesta av Värmlands
kommuner, bl.a. i Hagfors och Sunne. Där har man rönt stora framgångar tack vare ett
samarbete mellan Landstinget och kommunens olika verksamheter. En Familjeenhet/‐
central bestående av t.ex. mödravården (MVO), barnavårdcentralen (BVC), skola, sociala
enheten, fritidsverksamheten, ev. polisen och självklart föräldrar ska utgör ett naturligt
nätverk, för att så tidigt som möjligt hjälpa familjer som på ett eller annat sätt behöver
stöd och hjälp. Alla som kan bidra till problemlösning måste sitta vid samma bord! Vi
måste få bort stuprörstänket!
Ett tidigt engagemang genom en Familje enhet/‐central stärker barn och deras familjer
enormt. Detta bidrar till en vinst för såväl barn och deras familjer som för Torsby
Kommun.
Därför yrkar vi i den Borgerliga Alliansen i Torsby Kommun att en Familje enhet/‐central
skyndsamt införs i vår kommun.ʺ

Handlingar i ärendet
Bilaga: Skolchef Fredric Norlins förslag till svar på motionen.
Kommunstyrelsen 2011‐09‐12 § 118

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige ställer sig bakom skolchef Fredric Norlins förslag till svar på
motionen. Motionen bifalls.
Skolchefens förslag till svar ligger som bilaga till paragrafen.

Beslutet expedieras till
Roger Ericsson
Barn‐ och utbildningsnämnden
Omsorgsnämnden
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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§ 87

KST 2011/322

Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden
efter Bengt Andersson (S)
Bengt Andersson (S) avsäger sig uppdraget som ersättare i barn‐ och
utbildningsnämnden på grund av flytt till Dalarna.

Kommunfullmäktiges beslut
Stanley Nilsson (S), Oscar Stjernses väg 13, 685 33 Torsby väljs som ersättare i barn‐ och
utbildningsnämnden efter Bengt Andersson (S).

Beslutet expedieras till
Stanley Nilsson
Bengt Andersson
Barn‐ och utbildningsnämnden
Lars‐Erik Mattsson
Stina Nilsson
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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§ 88

KST 2011/412

Val av revisor efter Håkan Bengtsson (M)
Håkan Bengtsson (M) har avsagt sig sina politiska uppdrag. Hans uppdrag är revisor i
Fritid i Nordvärmland AB, revisor i Stiftelsen Pakkalamp och revisor för den borgerliga
kommunens och samtliga kommunala stiftelsers förvaltning.

Handlingar i ärendet
Håkan Bengtssons avsägelse daterad 2011‐06‐15
Kommunfullmäktige 2011‐06‐21 § 76

Kommunfullmäktiges beslut
Anitha Syvertsson (M), Lövstigen 9, 685 34 Torsby väljs som revisor i Fritid i
Nordvärmland AB, revisor i Stiftelsen Pakkalamp och revisor för den borgerliga
komunens och samtliga kommunala stiftelsers förvaltning.

Beslutet expedieras till
Håkan Bengtsson
Anita Syvertsson
Stiftelsen Pakkalamp
Ekonomiavdelningen
Kjell‐Erik Mattsson
Mikael Westin
Lars‐Erik Mattsson
Stina Eklund
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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§ 89

KST 2011/462

Val av 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige
efter AnnLouise Brodén (S)
Annlouise Brodén avsäger sig uppdraget som 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige.
Anlouise har kvar uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.

Handlingar i ärendet
Skrivelse från Annlouise Brodén daterad 2011‐08‐08.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Annlouise Brodén avtackas och enledigas från sitt uppdrag.
2. Carina Nordqvist (S), Önnerudsvägen 47, 685 92 Torsby väljs som ny 2:e vice
ordförande i kommunfullmäktige.

Beslutet expedieras till
Annlouise Brodén
Stina Eklund
Lars‐Erik Mattsson
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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§ 90

KST 2011/449

Medborgarförslag; Hur för vi vårt kulturarv och
vår tradition vidare på Finngården Kvarntorp?
Rolf Nilsson, Finngården Kvarntorp lämnade 2011‐07‐17 ett medborgarförslag som lyder;
ʺNu har ʺbjällerklonkenʺ tystnat på Finngården Kvarntorp (Myllylä), Sveriges sista
levande och autentiska finngård som dessutom är förklarad som byggnadsminne.
Föreningen Småbruksutveckling i Nordvärmland beslutade på ett styrelsemöte den 17
februari i år att avveckla djurhållningen och jordbruket på gården. En avecklingsplan
presenterades för årsmötet i mars. Anledningen till detta drastiska beslut var att det
senaste 5‐åriga miljöstödsåttagandet och ett kommunalt driftbidrag löper ut 2011.
Miljöstöden är alltför låga, kostnaderna för vår verksamhet var högre än intäkterna och
undertecknad hade ej längre ekonomiska möjligheter att sköta gården åt föreningen.
Undertecknad försörjer sig idag genom arbete inom äldreomsorgen. Det finns ett uttryck
som säger; ʺdet går inte att leva på det som är vackertʺ. Detta uttryck stämmer väl in på
Kvarntorp. Turisterna får fr.o.m. innevarande sommar äta ʺmottiʺ och fläsk i en ʺdödʺ
finngårdsmiljö.
Avvecklingen på Kvarntorp har haft flera likheter med när finntorpet Ritamäki
avfolkades 1964. På den tiden, precis som idag, drog avfolkningens ʺspökeʺ fram över
den nordvärmländska glesbygden och i synnerhet över finnbygden. Efter november
1964, då Ritamäki blev öde, fanns ingen genuin finngård eller finntorp kvar i Torsby
kommun som hade djurhållning och boende året om. Inte förrän 1997/98, då
undertecknad flyttade till Kvarntorp med sina djur. Andra likheter med Ritamäki går att
finna i när Heiming och Beda skickade sina älskade kor ʺSalaʺ och ʺKultaʺ (som betyder
silver och guld) till slakt. Uttrycket ʺingen saknar kon förrän båset är tomt stämmer bra in
här. Denna känsla fanns naturligtvis hos Ritamäki‐folket i november 1964, lika mycket
som den finns hos oss på Kvarntorp 2011, nu när kossorna är borta från gården.
Föreningen Småbruksutveckling i Nordvärmland har fått många reaktioner efter alla
reportage i olika massmedia om gårdens avveckling. Reaktioner från värmlänningar som
appellerar till alla goda krafter att rädda finngården Kvarntorp till eftervärlden. Denna
sista värmländska ʺutpostʺ får inte förfaras. Om vi, med gemensamma ansträngningar,
inte väntar för länge, så finns det en praktisk möjlighet för Småbruksutveckling i
Nordvärmland ekonomisk förening att fylla lagårʹn igen med rödkullor och fjällkor och
återuppta ett småskaligt och levande lantbruk på gården. Till detta krävs naturligtvis
ekonomiskt stöd till både nystart och drift. Därefter kan vi föra kulturarvet, traditionerna
och den uppbyggda ʺkunskapsbankenʺ vidare till nästa generation.

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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forts kf § 90, medborgarförslag; Hur för vi vårt kulturarv och vår tradition
vidare på Finngården Kvarntorp?
Mitt medborgarförslag är helt enkelt följande
Tillsätt snarast en arbetsgrupp inom kommunen som får till uppgift att utreda
möjligheten till en fortsatt levande ʺåret‐om‐verksamhetʺ på Kvarntorp
Samt försöka få svar på rådande oklarhet: ʺVem äger fråganʺ? D.v.s. hur fördelas idag det
strikta ansvaret för gården bland berörda intressenter”?

Handlingar i ärendet
Medborgarförslag daterad 2011‐07‐16

Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet expedieras till
Rolf Nilsson
Kommunstyrelsen
Emelie Ollén
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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§ 91

KST 2011/451

Medborgarförslag - Husbilsturism, en starkt
ökande turism, som behöver en central
parkering
Eva Forsgren lämnade 2011‐07‐26 ett medborgarförslag som lyder;
ʺHusbilsturisten, den lite äldre turisten, som vill ha parkering/uppställning i ett lugnt
naturskönt område med närhet = gångavstånd till matserveringar och shopping. Torsby
har den perfekta platsen för denna besöksgrupp
Torsby Herrgård ‐ ett vackert område, som dessutom är centralt beläget och utan upp‐
och nedförsbackar in till centrum.
Inne på Herrgårdsområdet finns utrymme samt vatten och avlopp draget. Att
iordningställa flera, ca 10 eller fler, inbjudande uppställningsplatser för husbilar kan inte
möta större svårigheter eller kostnader. Detta bör ske så snart som möjligt eftersom
efterfrågan ökar. Bokning av uppställningsplats skulle kunna ske vid den närliggande
Turistbyrån.
Torsby centrum skulle på så sätt bli ett lockande turistmål för den lite äldre köpstarka
besökaren och en tillgång för besöksnäringen i Torsby kommunʺ.

Handlingar i ärendet
Medborgarförslag daterat 2011‐07‐26

Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet expedieras till
Eva Forsgren
Kommunstyrelsen
Emelie Ollén
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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§ 92

KST 2011/192

Nyhetsbrev från Föreningen Sveriges
Vattenkraftskommuner
Nyhetsbrev september 2011 från Föreningens Sveriges vattenkraftskommuner har
delgetts kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare.

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet läggs till handlingarna.
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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§ 93

KST 2011/488

Bokslut 2010 för Värmlands läns Vårdförbund
Värmlands läns Vårdförbunds bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för
2010 har delgetts kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare.

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet läggs till handlingarna.
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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§ 94

KST 2011/271

Redovisning av svar på medborgarförslag från
Monicka Eriksson angående vattenkranar vid
Forsbackens förskola.
Monika Eriksson lämnade i april 2011 ett medborgarförslag om vattenbesparing på
Forsbackens förskola. Enligt förslagsställaren så kan Torsby kommun göra besparingar
om man byter ut fyra blandare till de tvättställ som barnen använder och installerar
blandare som styrs via sensorer.
Tekniska avdelningen hörsammar förslagsställarens önskemål men avvaktar beslutet om
medelstilldelning för EPC‐projektet ( projekt med energibesparingsåtgärder) eller om
åtgärder ska utföras via planerat underhåll. Medborgarförslaget anses bifallet.
Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare har delgetts svaret.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse daterad 2011‐06‐14 av fastighetschef Mats Ågren
Kommunstyrelsen 2011‐09‐12 § 115

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet läggs till handlingarna.

Beslutet expedieras till
Monicka Eriksson
Emelie Ollén
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande

20(21)

TORSBY KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2011-09-27

§ 95

KST 2011/453

Redovisning av svar på medborgarförslag från
Hjördis Sundberg om att låta undersöka om de
gamla lider av undernäring
Hjördis Sundberg lämnade i april 2011 ett medborgarförslag att Torsby kommun skall
undersöka om de personer som finns på äldreboendena lider av undernäring.
Omsorgsnämndens svar ligger som bilaga till paragrafen och har delgetts
kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare.

Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen godkänns.

Beslutet expedieras till
Hjördis Sundberg
Emelie Ollén
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE
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2011-09-27

§ 96

KST 2010/468

Redovisning av svar på medborgarförslag från
Maja Bergström om aktivitetshus i "Verdandis
gamla lokaler"
Maja Bergström lämnade i november 2010 ett medborgarförslag där hon erbjuder sig att
starta ett allaktivitetshus i Verdandis gamla lokaler. Här skulle alla daglediga ha en
möjlighet att umgås och förkovra sig på allehanda sätt eller bara komma ur sin isolering
och minska risken för mentala ohälsa.
Omsorgsnämndens svar ligger som bilaga till paragrafen och har delgetts
kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare.

Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen godkänns.

Beslutet expedieras till
Maja Bergström
Emelie Ollén
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande

