Protokoll

2017-09-20

Kommunfullmäktige
Tid

Plats

17:30-18:00

Kunskapens hus, Unden

Beslutande ledamöter
Ylva von Schéele (M)
Richard Nygren (M)
Gustaf Beck-Friis (M)
Frida Eriksson (C)
Arne Augustsson (C)
Gunnar Tingö (L)
Bo Rudolfsson (KD)
Anette Schön (KD)
Birgitta Pettersson (KD)
Arild Wanche (KD) (ordförande)
Karina Martinsson (KD)
Tommy Holmquist (S) (vice ordförande)
Hans-Åke Sandberg (S)
Ulf Appelkvist (S)
Therese Magnusson (S)
Kenth Gustafsson (S)
Eva Hermansson (S)
Anna-Liisa Törmänen (S)
Göran Parmling (S)
Ghuncha Alipour (S)
Klas-Göran Vilgren (V)
Gundega Hallinder (V)
Sara Pettersson (MP)
Maud Pettersson (MP) (2:e vice ordförande)
Rolf Johansson (--)
Otto Zita (M) ersätter Christofer Carlander (M)
Ulla-Britt Karlsson (C) ersätter Nils-Olof Tivemyr
(C)
Nea Mustonen (KD) ersätter Mats Hård (KD)
Olavi Mustonen (S) ersätter Christer Johansson
(S)
David Tverling (V) ersätter Annemo Johansson
(V)

Ej tjänstgörande ersättare

Övriga
Harry Lundin (kommunchef)
Anna Eriksson (kommunsekreterare)
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Protokollet innehåller paragraferna §§109-126
Ordförande

_________________________________________________________________
Arild Wanche

Justerare

_________________________________________________________________
Gunnar Tingö
Kenth Gustafsson

Sekreterare

_________________________________________________________________
Anna Eriksson

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Laxå kommun
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Styrelse/Nämnd
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
2017-09-20

Datum för överklagan

2017-09-22

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift/anslaget av

Kommunkontoret

till och med 2017-10-14

________________________
Anna Eriksson

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Ärendelista
§ 109
§ 110
§ 111
§ 112
§ 113
§ 114
§ 115
§ 116
§ 117
§ 118
§ 119
§ 120
§ 121
§ 122
§ 123
§ 124
§ 125
§ 126

Justerare signatur

Upprop
Val av justerare
Godkännande av dagordning
Årsredovisning 2016 Sydnärkes Renhållning AB - Likvidation
Ljusnarsberg kommuns inträde i Nerikes Brandkår
Valdistrikt valet 2018
Reglemente för överförmyndaren
Inköp av surfplattor till ledamöterna i kommunfullmäktige
Motion gällande säker cykel- och gångväg till Lindåsens skola - svar
Motion gällande översyn och planering för säkrare gång- och cykelväg, Idrottsvägen
längs Ramundervallen - svar
Motion gällande trådlöst internet på våra äldre-, senior- och särskilda boenden svar
Motion gällande feriepraktik - ungas delaktighet - svar
Medborgarförslag gällande namn till parken vid Midsommarbergets fot - svar
Rapport ej verkställda beslut
Avsägelse av uppdrag som revisor
Val av revisor
Val av ersättare i kommunstyrelsen (S)
Medborgarförslag gällande Finnerödja skola - anmälan

Utdragsbestyrkande
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§ 109 - Upprop
Efter förrättat upprop antecknas 30 ledamöter som närvarande.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 110 - Val av justerare
Till justerare utses Gunnar Tingö (L) och Kenth Gustafsson (S)
Justering sker den 22 september kl. 8.00.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 111 - Godkännande av dagordning
Förslag till dagordning godkänns.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 112 – Årsredovisning 2016 Sydnärkes Renhållning AB Likvidation Dnr KS 2017-203
Sydnärkes Renhållning AB är i likvidation. Efter besked från Bolagsverket kan bolaget likvideras och
årsredovisningen 2016 blir därmed den sista.

Sydnärkes Renhållning AB redovisar ett underskott på -7819 kronor och täcks av det egna kapitalet.
Aktiekapitalet, som är den enda tillgången, kommer att fördelas lika mellan aktieägarna Laxå
kommun och Askersund kommun.

Beslutsunderlag





Kommunstyrelsen § 151 Årsredovisning 2016 Sydnärkes Renhållning AB - Likvidation
Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 2016 Sydnärkes Renhållning AB
Årsredovisning 2016
Revisionsberättelse

Beslut
Årsredovisning 2016 för Sydnärkes Renhållning AB godkänns.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 113 – Ljusnarsberg kommuns inträde i Nerikes Brandkår
Dnr KS 2017-138
Ljusnarsbergs kommun beslutade den 12 april 2017 att ansöka om medlemskap i Nerikes brandkår.
Ansökan har behandlats av direktionen i Nerikes brandkår den 16 juni 2017 och beslutet innebär att
de föreslår medlemskommunerna att erbjuda Ljusnarsbergs kommun medlemskap från den 1 januari
2018.
Ärendet har beretts av Nerikes brandkår som i utredning belyst organisatoriska- och ekonomiska
frågor. Utredningen genomfördes i samråd med kommunernas ekonomichefer.
Kostnaden för respektive medlemskommun ska vara neutral, varje kommun står för sina kostnader.
Förslag till ny förbundsordning har tagits fram där följande förändringar gjorts:
1 § Ljusnarsberg till kommer som ny medlem
5 § Tillägg med tanke på att vissa taxor tas av respektive medlemskommun
9 § 1 ledamot och 1 ersättare tillkommer för Ljusnarsbergs kommun i direktionen
17 § Nya fördelningstal är framräknade enligt upprättad utredning
19 § Förbundsordningen ersätter tidigare förbundsordning som fastställdes 2012
21 § Tidigare felskrivning, (det var olika i förbundsordning och reglemente) avseende tidpunkt för
överlämnande av bokslutet till medlemskommunerna
Utöver detta har reglemente för direktionen och revisionen ändrats redaktionellt.

Beslutsunderlag








Justerare signatur

Kommunstyrelsen § 152 Ljusnarsbergs kommuns inträde i Nerikes brandkår
Tjänsteskrivelse - Ljusnarsbergs kommuns inträde i Nerikes Brandkår
Skrivelse - Ljusnarsbergs kommun söker medlemskap i Nerikes brandkår
Utredning
Förslag till förbundsordning
Förslag till reglemente för förbundsdirektionen
Förslag till reglemente för revisionen

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Ljusnarsbergs kommun erbjuds medlemskap i Nerikes brandkår från den 1 januari 2018.
Förslag till ny förbundsordning antas.
Förslag till nya reglementen för direktion och revisionen för Nerikes brandkår antas.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 114 – Valdistrikt valet 2018 Dnr KS 2017-211
Ett valdistrikt ska omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade. Om särskilda skäl finns, får ett
valdistrikt omfatta färre än 1000 eller fler än 2000 röstberättigade. Idag har kommunen fem distrikt
med mellan 477-1 254 röstberättigade.
Valnämnden beslutade den 14 augusti 2017 att föreslå komunfullmäktige att ändra valdistrikten inför
valet 2018. Förslaget är att Röfors tas bort som eget distrikt. Laxå centrala och Laxå Kanal ändras och
tidigare Röfors distrikt slås ihop med Laxå Kanal.
Finnerödja och Skagershult distrikt blir kvar med samma gränser som tidigare.
Om en ändring av distriken ska genomföras måste kommunfullmäktige fatta beslut om detta senast
den 31 oktober före valet.

Yrkande
Klas-Göran Vilgren (V) vidhåller yrkandet från kommunstyrelsen om att röstmottagningsställe hålls
öppet i Röfors under valdagen.

Beslutsunderlag





Kommunstyrelsen § 155 Valdistrikt valet 2018
Valnämnden § 11
Förslag till valdistrikt valet 2018 - detaljerad
Förslag till valdistrikt valet 2018

Beslut
Laxå kommun beslutar förändra valdistriken inför valet 2018. Fyra valdistrikt införs med namnen Laxå
centrala, Laxå Kanal, Finnerödja och Skagershult.
Valnämnden rekommenderas besluta att ett röstmottagningsställe hålls öppet på valdagen i Röfors.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 115 – Reglemente för överförmyndaren Dnr KS 2017-207
Överförmyndaren är en politisk funktion som organisatoriskt finns direkt under kommunfullmäktige.
Uppdraget styrs från föräldrabalken. Det bör dock finnas ett reglemente, som det finns för nämnder
och styrelser.
Reglementet innehåller paragrafer om verksamheten samt arbetsformerna.

Beslutsunderlag




Kommunstyrelsen § 156 Reglemente för överförmyndaren
Tjänsteskrivelse - Reglemente för överförmyndaren
Förslag till Reglemente för överförmyndaren

Beslut
Reglemente för överförmyndaren fastställs. Reglementet gäller från och med 1 oktober 2017

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 116 – Inköp av surfplattor till ledamöterna i
kommunfullmäktige Dnr KS 2017-215
Kommunstyrelsen samt kommunens nämnder har infört digital distribution av handlingar till
sammanträdena. Nu kan även kommunfullmäktige övergå till digital hantering av
sammanträdeshandlingar. Ett beslut om förändringen samt medel för inköp ska dock beslutas av
kommunfullmäktige. Övergången sker så snart som plattor finns inköpta samt alla fått utbildning.
Kommunstyrelsen har fastställt en ansvarsförbindelse samt regler för utköp av surfplatta som gäller
för samtliga ledamöter som får låna en platta.

Yrkande
Bo Rudolfsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag





Kommunstyrelsen § 157 Inköp av surfplattor till ledamöterna i kommunfullmäktige
Tjänsteskrivelse - Inköp av surfplattor till ledamöterna i kommunfullmäktige
Ansvarförbindelse mellan Laxå kommun och förtroendevald gällande surfplatta
Regler för utköp av surfplattor

Beslut
Kommunfullmäktige övergår till digital distribution av sammanträdeshandlingar under hösten 2017. I
och med införandet av surfplattor skickas inte kallelser, handlingar och protokoll ut via post utan allt
publiceras i meetings.
Anskaffningskostnaden för inköp av surfplattor, cirka 50 000 kr, till ledamöter samt ersättare
finansieras av kommunstyrelsen,
Driftskostnaden för kommunfullmäktiges plattor, cirka 10 000 kronor, arbetas in i budgeten för 2018.
Kommunstyrelsen har fastställt ansvarsförbindelse och regler för utköp av IT-utrustning.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 117 – Motion gällande säker cykel- och gångväg till
Lindåsens skola - svar Dnr KS 2017-97
Motion gällande säker gång- och cykelväg till Lindåsens skola har inkommit. I motionen framkommer
kritik mot den trafiklösning för transporter till Centralskolan och Lindåsens skola. Bland annat menar
man att eleverna som ska cykla till Centralskolans cykelparkering måste korsa en vändzon för bilar,
vilket medför en risk för olyckor.
Förvaltningen har uppdragit till Laxå kommunfastigheter AB att utreda samtliga gång- och cykelvägar
till Lindåsens skola, Centralskolan och Saltängsskolan. Laxå kommunfastigheter har i sin tur uppdragit
åt VAP i Örebro att utreda säkerheten på dessa skolvägar. En uppdragsöverenskommelse har skrivits
och slutredovisning med förslag på kostnadsberäknade åtgärder skall vara klar i oktober 2017, vilket
även innebär att det hinner tas med i budgetarbetet för 2018.

Beslutsunderlag




Kommunstyrelsen § 158 Motion gällande säker cykel- och gångväg till Lindåsens skola - svar
Tjänsteskrivelse - Motion gällande säker cykel- och gångväg till Lindåsens skola
Motion gällande säker cykel och gångväg till Lindåsens skola

Beslut
Motionen är besvarad.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 118 – Motion gällande översyn och planering för säkrare
gång- och cykelväg, Idrottsvägen längs Ramundervallen - svar
Dnr KS 2017-98
Motion gällande säker gång- och cykelväg utmed Idrottsvägen har inkommit. Motionen menar att
trottoaren är smal och i dåligt skick samt att staketet utmed Ramundervallen bör fräschas upp.
Förvaltningen har uppdragit till Laxå kommunfastigheter AB att utreda samtliga gång- och cykelvägar
till Lindåsens skola, Centralskolan och Saltängsskolan. Laxå kommunfastigheter har i sin tur uppdragit
åt VAP i Örebro att utreda säkerheten på dessa skolvägar. En uppdragsöverenskommelse har skrivits
och slutredovisning med förslag på kostnadsberäknade åtgärder skall vara klar i oktober 2017, vilket
även innebär att det hinner tas med i budgetarbetet för 2018.

Beslutsunderlag




Kommunstyrelsen § 159 Motion gällande översyn och planering för säkrare gång- och
cykelväg, Idrottsvägen längs Ramundervallen - svar
Tjänsteskrivelse - Motion gällande översyn och planering för säkrare gång- och cykelväg längs
Ramundervallen
Motion gällande översyn och planering för säkrare gång- och cykelväg, Idrottsvägen längs
Ramundervallen

Beslut
Motionen är besvarad.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 119 – Motion gällande trådlöst internet på våra äldre-,
senior- och särskilda boenden - svar Dnr KS 2017-100
I en motion till kommunfullmäktige har socialdemokraterna yrkat att Wi-fi/trådlöst internet införs
inom särskilt boende samt seniorboende. Yrkandet gäller även att se över möjligheten att utöka TVutbudet. Frågan är högaktuell på grund av nybyggnationen vid Ramundergården.
Kommunstyrelsen har tidigare 2017-05-03 ställt sig bakom ett meddelande från förbundsstyrelsen
för Sveriges kommuner och landsting (SKL), gällande kvalitet i särskilt boende. För att stötta
kommunerna att stärka kvaliteten nattetid inom särskilt boende för äldre bland annat med hjälp av
välfärdsteknik, slås fast att digitaliseringen är en strategisk fråga för hela kommunen. Det moderna
arbetslivet och införandet av välfärdsteknik inom äldreomsorgen förutsätter trådlöst internet.
Redan idag finns framdragen kabel på befintliga Ramundergården, vilket möjliggör för den enskilde
att genom eget abonnemang ha tillgång till både wi-fi och fler TV-kanaler. Trådlöst wi-fi i allmänna
utrymmen finns dock endast i anslutning till samlingssalen. Men troligen är räckvidden på den
enskildes wi-fi tillräckligt för att användas även i allmänna utrymmen i samma byggnad.
Även Edegården har framdragen kabel så att varje lägenhet kan använda wi-fi förutsatt att den
enskilde tecknar ett eget abonnemang.
Planen är att installera wi-fi/trådlöst internet i allmänna utrymmen vid särskilt boende på Nya
Ramundergården. Samma sak gäller enheten för korttidsvård vid Vårdcentralen i Laxå samt för
gruppbostäder med särskilt stöd och service enligt LSS.
Seniorboende är en boendeform som inte kräver biståndsbeslut och som sköts helt och hållet genom
Laxåhem/ Kommunfastigheter.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag




Kommunstyrelsen § 160 Motion gällande trådlöst internet på våra äldre-, senior- och
särskilda boenden - svar
Tjänsteskrivelse - Motion gällande trådlöst internet på våra äldre senior och särskilda
boenden
Motion gällande trådlöst internet på våra äldre, senior och särskilda boenden

Beslut
Motionen att införa wi-fi/trådlöst internet på särskilda boenden är besvarad.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 120 – Motion gällande feriepraktik - ungas delaktighet svar Dnr KS 2017-101
Motionen yrkar på att erbjuda X antal ungdomar att under sin feriepraktik få möjlighet att, under
handledning/vägledning, ta fram områden/frågor som är viktiga för ungdomar att vara delaktiga i.
Exempel på liknande insatser finns i flertalet kommuner i landet, bland annat där ungdomar aktivt
bjudits in till politiska sammankomster, praktiserat med politiker m.m. Även Laxå kommuns egna
projekt Ung Demokrati belyser vikten av att unga förstår det kommunala styret, demokrati, välfärd,
rätten till delaktighet och möjlighet till att påverka.
Laxå kommun har under sommaren 2017 erbjudit alla sökande 17 åringar feriepraktik, samt även 16
åringar i mån av plats. Sammanlagt har 37 ungdomar deltagit under 2017. Integrations- och
arbetsmarknadsenheten planerar att erbjuda 5 ungdomar att förlägga sina feriepraktiktimmar till
”Ungas delaktighet” under sommaren 2018. Detta då förslaget dels öppnar upp för fler
feriepraktikplatser och dels för att ungas delaktighet i samhället är en viktig faktor i både
arbetsmarknadsfrågor och integrationsfrågor.
Om motionen bifalls så kommer integrations- och arbetsmarknadsenheten att planera för att erbjuda
5 ungdomar att förlägga sina feriepraktiktimmar till ”Ungas delaktighet” under sommaren 2018.

Yrkande
Sara Pettersson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag




Kommunstyrelsen § 162 Motion gällande feriepraktik – ungas delaktighet - svar
Tjänsteskrivelse - Motion gällande feriepraktik - ungas delaktighet
Motion gällande feriepraktik - ungas delaktighet

Beslut
Motionen bifalles.

Paragrafen är justerad
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 121 – Medborgarförslag gällande namn till parken vid
Midsommarbergets fot - svar Dnr KS 2016-261
Medborgarförslag med namnförslag på den nyanlagda parken vid Midsommarberget utmed
Röforsvägen har inkommit. Förslaget är Dr. Hannerz Park.
I folkmun kallas parken ”Gubbängen” sedan många decennier tillbaka. Det finns stor risk att platsen
kommer att fortsätta kallas för Gubbängen även om platsen får ett nytt officiellt namn. Trots detta så
finns det en poäng i att ge platsen ett nytt namn just nu när den precis är färdigställd och tydligt
skiljer sig från den gamla platsen och ”Dr Hannerz” har funnits med i flera resonemang när t.ex. nya
gatunamn ska beslutas.

Yrkande
Bo Rudolfsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kenth Gustafsson (S) yrkar att medborgarna får komma in med förslag på vad "Gubbängen" skall
heta. Sedan ska en röstning på förslagen som kommit in ske.
Sara Pettersson (MP yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning
Ordförande finner att det finns två förslag. Bo Rudolfssons (KD) och Sara Petterssons (MP)
bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag samt Kenth Gustafsson (S) yrkande att medborgarna får
komma in med förslag på vad "Gubbängen" skall heta. Sedan ska en röstning på förslagen som
kommit in ske.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 20 av 27

Protokoll

2017-09-20

Kommunfullmäktige
Votering
Votering begärs. Följande propositionsordning fastställs. De som röstar bifall till kommunstyrelsens
förslag röstar ja och de som röstar bifall till Kenth Gustafssons förslag röstar nej.
Omröstningen utfaller med 17 ja-röster, 10 nej-röster och 3 som avstår. Omröstningsprotokollet
biläggs till protokollet.

Beslutsunderlag




Kommunstyrelsen § 161 Medborgarförslag gällande namn till parken vid Midsommarbergets
fot - svar
Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag om namngivning på den nya parken vid
Midsommarbergets fot
Medborgarförslag gällande namn till parken vid Midsommarbergets fot

Beslut
Medborgarförslaget bifalles. Den nya parken ges det officiella namnet ”Dr. Hannerz Park”.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Voteringslista
Mötesdatum

Kommunfullmäktige

2017-09-20

Voteringslista: §121
Ärende: Medborgarförslag gällande namn till parken vid Midsommarbergets fot - svar, KS 2016-261
Voteringslist(or)
Votering 1
Ledamot

Ja

Ylva von Schéele(M), ledamot
Richard Nygren(M), ledamot
Gustaf Beck-Friis(M), ledamot
Frida Eriksson(C), ledamot
Arne Augustsson(C), ledamot
Gunnar Tingö(L), ledamot
Bo Rudolfsson(KD), ledamot
Anette Schön(KD), ledamot
Birgitta Pettersson(KD), ledamot
Arild Wanche(KD), ordförande
Karina Martinsson(KD), ledamot
Tommy Holmquist(S), vice ordförande
Hans-Åke Sandberg(S), ledamot
Ulf Appelkvist(S), ledamot
Therese Magnusson(S), ledamot
Kenth Gustafsson(S), ledamot
Eva Hermansson(S), ledamot
Anna-Liisa Törmänen(S), ledamot
Göran Parmling(S), ledamot
Ghuncha Alipour(S), ledamot
Klas-Göran Vilgren(V), ledamot
Gundega Hallinder(V), ledamot
Sara Pettersson(MP), ledamot
Maud Pettersson(MP), 2:e vice ordförande
Rolf Johansson(--), ledamot
Otto Zita(M), ersättare
Ulla-Britt Karlsson(C), ersättare
Nea Mustonen(KD), ersättare
Olavi Mustonen(S), ersättare
David Tverling(V), ersättare
Resultat

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
17

Sida
Sida22
1 av
av127

10

X
3
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§ 122 – Rapport ej verkställda beslut Dnr KS 2017-145
Det finns en sammanställning av beslut som inte kunnat verkställas, gällande andra kvartalet 2017.
Sammanställningen visar på totalt två ärenden. Ett av besluten är inom LSS-verksamheten, och avser
beslut om kontaktperson. Det saknas lämplig personal/uppdragtagare för att kunna verkställa det
beslutet.
Det andra beslutet är inom äldreomsorgen och gäller permanent bostad. Detta ärende är avslutat, då
den enskilde har avlidit.

Beslutsunderlag


Social- och omsorgsnämnden § 71 Rapport ej verkställda beslut

Beslut
Rapporten är delgiven.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 23 av 27

Protokoll

2017-09-20

Kommunfullmäktige

§ 123 – Avsägelse av uppdrag som revisor Dnr KS 2017-214
Esa Palmdal avsäger sig sitt uppdrag som förtroendevald revisor i Laxå kommun.
Avsägelsen gäller även uppdraget som revisor i ersättare för revisor i Laxå Värme AB

Beslutsunderlag


Avsägelse av uppdrag som revisor i Laxå kommun

Beslut
Avsägelsen beviljas.
Kommunfullmäktige framför ett tack till Esa Palmdal för den tid han haft uppdragen.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 24 av 27

Protokoll

2017-09-20

Kommunfullmäktige

§ 124 – Val av revisor Dnr KS 2017-214
Som ny revisor för resterande del av innevarande mandatperiod utses Elisabeth Elestedt.
Mandatperioden för revisorer gäller fram till dess att årsredovisningen för år 2018 behandlats
färdigt.
Som ny revisorsersättare i Laxå Värme AB för resterande del av innevarande mandatperiod utses
Tanja Hougaard. Mandatperioden för revisorer gäller fram till dess att årsredovisningen för år 2018
behandlats färdigt.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 25 av 27
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2017-09-20

Kommunfullmäktige

§ 125 – Val av ersättare i kommunstyrelsen (S) Dnr KS 201732
Ismael Zarifkhan (S) utses till ersättare i kommunstyrelsen under resterande del av innevarande
mandatperiod.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 26 av 27

Protokoll

2017-09-20

Kommunfullmäktige

§ 126 – Medborgarförslag gällande Finnerödja skola anmälan Dnr KS 2017-202
Från medborgare finns förslag att Finnerödja skola används som kulturhus.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag gällande Finnerödja skola

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 27 av 27

