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TORSBY KOMMUN
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

2012-11-19

Beslutande
Håkan Laack (S)
Eva-Lena Gustavsson (S), Ordförande
Hans Lass (S)
Yvonne Broberg (S)
Rune Mattsson (S)
Anna-Karin Gustafsson (S)
Birgit Dahlgren (S)
Åke Gustavsson (S)
Ann-Mari Uppvall (S)
Peter Jonsson (S)
Carina Nordqvist (S), 2:a vice ordf
Sture Persson (S)
Eva Nordvall (S)
Jörgen Nilsson (S)
Ysabel Hedenberg (S) ers för Annlouise Broden (S)
Anna-Lena Carlsson (M)
Mille Mirkovic (M) ers för Roger Ericsson (M)
Hans Forsbäck (M) ers för Lina Nilsson (M)
Gustav Olsson (M)
Anders Wiss (M)
Mikael Persson (M), l:e vice ordf
Per-Arne Ludvigsson (M)
Inga-Britt Keck-Karlsson (C)
Alf Larsson (C)
Torbjörn Jansson (C)
Bengt Berg (V)
Gunilla Boqvist (V)
Hans Lindberg (V)
Gerd Persson (FP) ers för Inger Lm"en (FP)
Karl-Erik Keck (MP)
Daniel Brosius (politisk obunden)

Övriga deltagare
Margot Enkvist, sekreterare
Thomas Sljerndorff, kommunchef
Bo Josef Eriksson, analytiker Region Värmland

Torsby kommun

sid 3

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

2012-11-19

§ 112 Utdelning av premie tör goda initiativ
inom utveckling och nyskapande i Torsby
kommun
Dnr KST 2012/553

Sammanfattning av ärendet
Iden 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 åttonde gången vid dagens sammanträde.
2012 år premie delas mellan Nordvärmlands Demensförening och Björn Vilson.
Nordvärmlands Demensforening tilldelas Torsby kommuns premie för för sitt stora
engagemang och sin oräddhet att förbättra demensvården för demenssjuka och
anhöriga, för en alldeles enorm kämparglöd och för det mod som krävs för att kämpa
för sjuka personers rättigheter. De är pålästa, kunniga och har med en imponerande
juridisk kunskap åstadkommit underverk.

Nordvärmlands demensförening fyller många märmiskors vardag i Torsby kOlmnun
med både ljus och värme.
Björn Vilson tilldelas premien för att han under många år har kämpat för att förverkliga
att familjegården skall bli ett levande museum efter sin far Bo Vilson "Bovil" som var
en av Sveriges fräJnsta illustratörer och serietecknare m.m. under 1930-40-talen.
Genom en ovanlig idoghet har han lyckats genomföra sin ide och utvidgat med
galleriverksamhet.

BoviIgården har nu blivit ett uppskattat besöksmål där flera personer aktivt deltar i
stiftelsens arbete och visning av gården.

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 4

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2012-11-19

forts kf § 112 utdelning av premie för goda initiativ inom utveckling
och nyskapande i Torsby kommun
Björn Vilson är förhindrad att ta emot premien vid dagens sammanträde. Premien
kommer att överlämnas vid ett senare tillfälle.

Kommunfullmäktiges beslut
Ordföranden överlämnar check, diplom och blommor tillsammans med symbolen
"hjärnfrö med grodd" till Demensföreningens representant Andre Liljemark.

Beslutet skickas till
Margot Enkvist

Justerarens sign

r

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2012-11-'19

§ 113 Information av Region Värmland om
Värmlands utveckling
Dnr KST 2012/638

Sammanfattning av ärendet
Bo Josef Eriksson analytiker på Region Värmland är inbjuden till dagens sammanträde
för att informera om Värmlands utveckling.
Bo Tosef redovisar delar ur den befolkningsprognos för Värmland 2008-2030 som
Region Värmland tagit fram tillscU1unans med SCB.
Områden som lyftes vid sammanträdet är, hur ser befolkningsutvecklingen ut i
världen? Hur påverkar urbaniseringen befolkningsutvecklingen i Sverige, Värmland
och Torsby? Vem är det som flyttar till och från Torsby och vilken demografisk
påverkan har detta för korrnnunen?
Hela rapporten "befolkningsprognos för Värmlands län 2008-2030" finns att läsa på
www.regionvannland.se/projekt/nyheter/vem-flyttar-till-fran-torsby.

Kommunfullmäktiges beslut
Ordföranden tackar för informationen.

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2012-11-19

§ 114 Kulturskolans elever underhåller
Dnr KST 2012/75

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges presidium har i samråd med kulturskolan och deras ledare
Michael Åkerlund bestämt att om möjlighet finns, skall varje fullmäktigesillmnanträde
inledas med musik frillnförda av elever på kulturskolan.
Vid dagens sammanträde framför Vilda Eriksson Bob Dylans låt Girl from the north
country.

Kommunfullmäktiges beslut
Ordföranden tackar för framförandet.

sid 6

Torsby kommun

sid 7

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2012-11-19

§ 115 Ändringar i föredragningslistan
Dnr KST 2012/25

Ärenden som tillkom
,. Motion från Gerd Persson (FP) om rätt till telefoni.
* Anna Nilsson (M) avsäger sig uppdraget som ersättare i omsorgsnämnden.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner ovanstående tillägg till dagens föredragningslista .

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

2012-11-19

§ 116 Allmänhetens frågestund
Dnr KST 2012/193

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2012-10-18 att flytta verksamheten vid
förskolan Kilåsen nästa läsår. Verksamheten ska flyttas till lokalerna vid gamla
fritidsgården (Virveln).
Beslut om eventuell flytt av förskolan SmåfOlk i Rådom kommer att behandlas vid
barn- och utbildningsnämndens sammanträdet 2012-12-06.
Vid dagens saIllinanträde är ett 30-tal föräldrar och personal närvarande som ställer
frågor till skolchef Fredric Norlin och barn- och utbildningsnämndens ordförande
Hans Lass (S) om nedläggningarna och den planerade personalförändringen . Man
begär också ett möte med barn- och utbildningsnämnden innan deras möte 2012-12-06.
Hans Lass saInmanfattar frågorna till

* flytten av Småfolk och Kilåsen
* minskad bemanning på Skogsbacken och Forsbacken
* ändrad organisation på en del förskolor
* personalrotation

Kommunfullmäktiges beslut
Samtliga inkOlnna frågor överlämnas till barn- och utbildningsnällli1den som lämnar
svar vid nästa fullmäktigesalllinanträde som är 2012-12-18.

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnätlli1den
Kf 2012-12-1 8

Utdrags bestyrkande

Torsby kommun
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

2012-11-19

§ 117 Ordet är fritt
Dnr KST 2012/76

Sammanfattning av ärendet
Anna-Lena Carlsson (M) frågar Hans Lass (M) om Stjerneskolan. Vad är det som gör
Stjerneskolan till den mest attraktiva skolan i Värmland. Hur ser en framtida strategi
ut för skolan och varför skall man välja just Stjerneskolan. Hur många av "våra egna
barn" valde Stjerneskolan och nådde vi målet?
Hans Lass (S) svarar att arbetet pågår med att ta fram en strategi för den framtida
gymnasieskolan i Torsby och en arbetsplan kOlnmer att presenterats i februari.

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet läggs till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

2012-11-19

§ 118 Revidering av reglemente och
samverkansavtal för hjälpmedelsnämnden i
Värmland
Dm KST 2012/322

Sammanfattning av ärendet
Landstinget och kommunerna har ett gemensamt ansvar för att tillhandahålla
inkontinenshjälpmedel inom ramen för statsbidraget för brukare i ordinärt boende.
Därför finns ett gemensamt intresse av att strukturera verksamheten, utarbeta
riktlinjer, samordna utbildningar och annan kompetensutveckling. Upphandling av
inkontinenshjälpmedel har sedan 2007 genomförts av landstinget tillsammans med
länets kommuner. Processen skulle underlättas om uppgiften överläts till
hjälpmedelsnämnden.
En förfrågan gick i maj 2012 ut till de samverkande parterna i hjälpmedelsnämnden
om deras inställning till att inkontinenshjälpmedel skulle ingå i nämndens
ansvarsområde. Det gavs även tillfälle att ge synpunkter på förslaget till revidering av
reglemente och samverkansavtal för den gemensaImna nämnden. Landstinget och
sam.tliga kommuner har lämnat positiva yttranden i frågan om att
inkontinenshjälpmedel ska ingå i hjälpmedelsnämndens ansvarsområde.
Hjälpmedelsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 21 september 2012 att ställa
sig bakom förslaget till revidering av reglemente och avtal om samverkan, så att
inkontinenshjälpmedel ingår i nämndens ansvarsområde, SaIut att överlämna frågan
till de saIuverkaI1de parterna för beslut om revidering av reglemente och
samverkansavtal .
Enligt tjänstemannaförslaget ska det nya reglementet och avtalet med utvidgat
ansvarsområde börja gälla den 1 januari 2013, eller så snart saIutliga parter fattat
beslut. Ändringarna i reglemente och avtal förutsätter att samtliga deltagande
konU11uner fattar likalydande beslut. Ärendet kOlmuer enligt tidsplanen att behandlas
av landstingsfullmäktige den 27-28 november 2012.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2012-11-19

forts kf § 118 revidering av reglemente och samverkansavtal för
hjälpi'nedelsnämnden i Värmland
För att samarbetet avseende inkontinenshjälpmedel i den gemensanuna nämnden ska
ku rolla inledas är det önskvärt att kommunen så snart som 11,öjligt fattar ett
liLalydande beslut.

Handlingar i ärendet
Avtal om samverkan i gemensam hjälpmedelsnämnd
Reglemente för hjälpmedelsnämnden i Värmland
Kommunstyrelsen 2012-11-05 § 130

Kommunfullmäktiges beslut
1.

hån och med 2013-01-01, eller så snart samtliga parter fattat beslut, utvidgas
Hjälpmedelsnämndens ansvarsområde till att även omfatta
inkontinenshjälpmedel.

2.

Förslag till reviderat avtal om samverkan i gemensam hjälpmedelsnämnd
respektive reviderat reglemente för hjälpmedelsnämnden godkänns.

Beslutet skickas till
Hjäl pmedelsnämnden
Landstinget

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2012-11-19

§ 119 Sammanträdestider 2013
Dnr KST 2012/508

Sammanfattning av ärendet
Kansliavdelningen har arbetat fram förslag till saImnanträdestider för år 2013.

Handlingar i ärendet
Förslag till tidplan enligt bilaga
KOlmnunstyrelsen 2012-11-05 § 129

Kommunfullmäktiges beslut
Tidplan för kOlmnunfullmäktiges sammanträden för år 2013 fastställs enligt bilaga.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

2012-11-19

§ 120 Redovisning av besvarade och
obesvarade motioner
Dnr KST 2012/384

Sammanfattning av ärendet
Två gånger varje år skall kommunstyrelsen redovisa de motioner som inte har beretts
färdigt. Av redovisningen framgår förändringar mellan redovisningsperioderna.
Sju motioner har lämnats in sedan förra redovisningen som var i maj 2012 och två har
besvarats under SaIlliTIa period.
Inför dagens SaIllillanträde finns det 12 obesvarade motioner.

Handlingar i ärendet
Lista över besvarade och obesvarade motioner

Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen godkänns.

Beslutet skickas till
Emelie Ollen
Margot Enkvist

Utdragsbestyrkande

Datum

2012-11-14

12 obesvarade motioner tom 2012-11-12
Kst dm 2012/384
Sammanträdes- Motionär
datum (Kf)

Motion

Handläggare/Status

2010-12-21 §
162

Karl-Erik Keck (MP) Energiåtervinning
vid skidtunneln

Mats Ågren/

2010-02-22 § 10

Gerd Persson (FP)

Parboendegaranti

Ulla-Lena Larsson/
lagförslag klart nov
12

2011-03-29 § 19

Mikael Persson (M)

Valbergets
friluftsområde

Mikael Löfvenholmj
till su i januari

2011-06-21 § 77

Karl-Erik Keck (MP) Torsby som
Fairtrade kommun

Anders Björck

2012-04-23 § 43

Karl-Erik Keck (MP) Ang insamling av
komposterbart
material och
tillverkning av
biogas

Sune Eriksson

2012-06-25 § 63

Karl-Erik Keck (MP) Miljömål för Torsby
kommun

Anders Björck

2012-06-25 § 64

Anders Wiss (M)

Bildande av bolag
som långsiktigt
arbetar med
energifrågor

Jan Esping

Ta till vara Torsbys
kulturhistoriska
värden

Ingemar N ordström
su januari

0.0

2012-09-17 § 91

....................... _

.................................................. ........_.......

Bengt Berg (V)

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

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

. .............-

till su 10/12

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

................._........

2012-09-17 § 92

Bengt Berg (V)

Rörande
Fryksdalsbanan,
Värmlands - och
kollektivtrafik

Anders Björck

2012-10-22 §
107

Bengt Berg (V)

Skolskjutsar i
Torsby kommun

Fredric Norlin

Margot Enkvist
adm chef
Besöksadress

Nya Torget 8, Torsby

Torsby kommun
1. Kommunkansliet
685 80 Torsby

0560-160 10 direkt
073-837 15 60 mobil
0560-160 00 växel
0560-160 25 fax

torsby.kommun@torsby.se
ks@torsby.se
www.torsby.se
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2012-10-22 §
110

Gustav Olsson (M)

Lekplats i centrala
Torsby

Mikael Löfvenholm

2012-10-22 §
111

Gustav Olsson (M)

Gör Stjerneskolan
till en kommunal
friskola

Fredric Norlin tar
fram faktaunderlag
ks-fråga

2

Torsby kommun
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

2012-11-19

§ 121 Redovisning av besvarade och
obesvarade medborgarförslag
Dnr KST 2012/385

Sammanfattning av ärendet
Två gånger per år redovisas besvarade och obesvarade medborgarförslag. Av
redovisningen framgår förändringar mellan redovisningsperioderna .
Fem medborgarförslag har lämnats in sedan förra redovisningen som var i maj 2012
och två har besvarats under sanuna period.
Inför dagens sammanträde finns det 10 obesvarade medborgarförslag.

Handlingar i ärendet
Lista över besvarade och obesvarade medborgarförslag.

Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen godkänns.

Beslutet skickas till
Emelie Ollen
Margot Enkvist

Utdragsbestyrkande

Datum

2012-11-14

10 obesvarade medborgarförslag tom
2012-11-12
Kst 2012/385
Sammanträdes- Inlämnat av
dattlm (Kf)

Förslag

2011-10-25 §
112

Annette Axelsson
Juul

Väg belysning på
genomfartsväg
genom Branäs

Sune Eriksson
/vägbelysnings
strategi på gång

2011-10-25 §
111

Lisbet Werme/

Utomhusmiljön för
patienter på
demensboendet
Ängen Dalbygården

Mats Ågren/
su 2012-12-10

2011-11-29 §
130

Rolf Nilsson

Verksamhet vid
Lekvattnets skola
(allakti vitetshus)

Jan Esping/
su 2012-12-10

2011-11-20 §
161

Anna Szakal

Anhörigbidrag/
hemvårdsbidrag

ON

2012-01-23 § 11

Maria Linusson

Vinterservice åt de
äldre inom
kommunen

Redovisning kf
19/11

2012-06-25 § 66

Leif Halvarsson

Rovdjur i Torsby
kommun

Redovisning kf
19/11

2012-06-25 § 68

Curth Åsberg

Senarelägg
vägslåttern i Torsby
kommun

Mikael Löfvenholm

2012-09-17 § 93

Anno Gunnar
Karlsson mfl

Förslag till
utbyggnad av
lekplats i
Tingshusparken

Mikael Löfvenholm

2012-10-22 §
108

Sune Larsson

Parkeringsordningen Mikael Löfvenholm
i Torsby samhälle

Margot Enkvist
adm chef
Besöksadress

Nya Torget 8, Torsby

Laila Persson

Torsby kommun
1. Kommunkansliet
685 80 Torsby

0560-160 10 direkt
073-8371560 mobil
0560-160 00 växel
0560-160 25 fax

ldlä2:2:a
'-''-'

torsby.kommun@torsby.se
ks@torsby.se
www.torsby.se
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2012-10-22 § 109 Curth Åsberg

Cm.
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Folktandvårdens
toalett är inte
anpassad för alla
••••••••••••••••

2

Mats Ågren/

Su 10/12

Torsby kommun

sid 15

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

2012-11-19

§ 122 Interpellation från Gustav Olsson (M)
som vill veta hur omsorgsnämnden arbetar
med PwCs rådgivningsrapport angående
ledning och styrning
Dnr KST 2012/639

Sammanfattning av ärendet
Gustav Olsson (M) lälnnar till dagens sammanträde en interpellation som lyder;
"På uppdrag av kommunstyrelsen fick revisions- och konsultföretaget PwC i uppdrag
att se över hur ledning och styrning kOlllinuniceras gentemot politiken inom
Omsorgsförvaltningen i Torsby KOlllilLUn. Det fastställdes en rapport frän PwC i
januari 2012. Från PvCs sida konstaterades det att "styrningen av och inom
Omsorgsförvaltningen inte är ändamålsenlig". I rapportens salllinanfattning listar man
följande bristande punkter:

* Nämnden har antagit mål som inte är realistiska och som inte är kända i
verksam.heten. "
* Budgeten styr inte verksamheten i enlighet med styrdokumenten.
* Ledningsfunktionerna inom förvaltningen uppfattas som ineffektiva.
* Arbetsmiljön präglas av konflikt och konkurrens. Bristande tillit råder både inom
förvaltningen, mellan förvaltning och näinnd - samt gentemot omvärlden."
* Samverkan med andra aktörer brister.
Rapporten pekar på allvarliga problem som sätter Torsby Kommuns
omsorgsförvaltning i ett ineffektivt läge. Jag hoppas att omsorgsnänmden har tagit till
sig kritiken och arbetar kontinuerligt med att lösa de problem rapporten anger.
Med anledningen av ovanstående vill jag ställa följande fråga till Omsorgsnäinndens
ordförande Åke Gustavsson (S):
Hur arbetar Omsorgsnämnden med att åtgärda de bristande punkterna PwCs
rådgivningsrapport tar upp, och hur långt har man kommit i processen?"

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 16

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

2012-11-19

forts kf § 122 Interpellation från Gustav Olsson (M) som vill veta hur
omsorgsnämnden arbetar med PwCs rådgivningsrapport angående
ledning och styrning
Handlingar i ärendet
Interpellation daterad 2012-11-08

Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen överlämnas till omsorgsnämndens ordförande Åke Gustavsson (S)
som svarar vid nästa fullmäktigesammanträde.

Beslutet skickas till
Gustav Olsson
Åke Gustavsson
Kf 2012-12-18

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 17

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2012-11-19

§ 123 Anna Nilsson (M) avsäger sig uppdraget
som ersättare i omsorgsnämnden
Dnr KST 2012/592

Sammanfattning av ärendet
Anna Nilsson (M) avsäger sig uppdraget som ersättare i omsorgsnällli1den.

Handlingar i ärendet
Avsägelse daterad 2012-11-09

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Anna Nilsson entledigas från uppdraget som ersättare i omsorgsnämnden.

2.

Förslag på ny ersättare efter Anna Nilsson lämnas vid nästa
fullmäktigesammanträde.

Beslutet skickas till
Anna Nilsson
Omsorgsnämnden
Kf dec 2012

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 18

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

2012-11-19

§ 124 Motion från Gerd Persson (FP) om rätt till
telefoni
Dnr KST 2012/628

Sammanfattning av ärendet
Gerd Persson (FP) lämnar till dagen sammanträde en motion som lyder;
"Enligt Post- och Telestyrelsen har alla rätt till fast eller mobil telefoni i fasta bostäder
och företag och priset skall vara överkomligt
I samband med att Telia avvecklar det fasta nätet på många håll blir det betydande
ekonomiska konsekvenser för en hel del hushåll t.ex. för ansluh1ing till fibernät eller
förstärkning för mobiltäckning. Vissa kommer förmodligen ha svårt att klara av dessa
merkostnader.
Folkpartiet Liberalerna yrkar på att Torsby Kommun tar fram en handlingsplan och
information om vilka möjligheter till samhällsstöd som finns för att alla skall kunna
behålla sin telefoni".

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet skickas till
Komlnunstyrelsen
Emelie Ollen

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 19

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2012-11-19

§ 125 För kännedom - svar på
medborgarförslag om vinterservice åt de äldre
inom kommunen
Dnr KST 2011/760

Sammanfattning av ärendet
Maria Linusson lämnade till kommunfullmäktige 2012-01-23 § 11 ett medborgarförslag
som handlar om vinterservice åt de äldre inom kommunen.
De äldre med hen,~änstinsatser från kommunen avkrävs för att få hjälp av kommunen
att deras vägar och infarter är framkomliga för hem~änstens personal.
Maria vill att kOlmnunen erbjuder de äldre hjälp med snöskottning, snöplogning samt
sandning av infarter till de personer som inte kan ordna detta själva.
Sanunanfattningsvis konstateras att kommunen inte kan tillhandahålla efterfrågad
service. Den enskilde hänvisas till aktörer på den privata marknaden.

Handlingar i ärendet
Medborgarförslag daterat 2012-01-23
Tjänsteskrivelse adm chef Margot Enkvist, 2012-10-01
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-23 § 97
Kommunstyrelsen 2012-11-05 § 133

Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen godkänns.

Beslutet skickas till
Emelie Ollen
Margot Enkvist

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 20

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

2012-11-19

§ 126 För kännedom - svar på
medborgarförslag om rovdjur i Torsby
kommun
Dnr KST 2012/303

Sammanfattning av ärendet
Leif Halvarsson Höljes har 2012-0S-041ämnade ett medborgarförslag som handlar om
att Torsby kommun skall fastställa ett mål om antal revir i kOlmnunen, en nivå som gör
att man åter kan se positivt på framtiden och den verksamhet som bedrivs på
landsbygden, det är inte bara jakt, det gäller också husdjur, tamboskap lmn.
Halvarsson hänvisar till vissa kommuner som tagit beslut om "nollvision" av varg.
Kommunstyrelsen har svarat att enligt kommunallagen kapitelS § 4S får en kOlmnun
inte handlägga ärenden som inte faller inom kommunens kompetensområde, eller som
strider mot lag eller annan författning. Eftersom frågan om antalet revir inte är en
kOlmnunal fråga avvisas medborgarförslaget.

Handlingar i ärendet
Medborgarförslag daterat 2012-0S-04
Tjänsteskrivelse Eva-Lena Gustavsson (S) 2012-10-09
KOlmnunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-23 § 09
KOlmnunstyrelsen 2012-11-0S § 134

Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen godkänns.

Beslutet skickas till
Emelie Ollen
Margot Enkvist

Utdragsbestyrkande

