
Protokoll 2018-10-17

Kommunfullmäktige

Tid Plats Plats
17:30-19:45 Kunskapens hus, Unden Location  

Övriga
Harry Lundin (kommunchef)
Anna Eriksson (kommunsekreterare)
Tanja Hougaard (revisor)
Elisabet Elestedt (revisor)

Ej tjänstgörande ersättare
Paul Särnholm (C)
Mats Fransson (KD)
Ingegerd Magnusson (S)
Olavi Mustonen (S)
Lazarus Kulaba Malinga (S)
Jerry Karjalainen (V)

Beslutande ledamöter
Ylva von Schéele (M)
Mbuche Lameck (M)
Bengt Göran Fredriksson (M)
Arne Augustsson (C)
Frida Eriksson (C)
Nils-Olof Tivemyr (C)
Bo Rudolfsson (KD)
Nea Mustonen (KD)
Thorbjörn Bäckrud (KD)
Anette Schön (KD)
Karina Martinsson (KD)
Rolf Johansson (KD)
Rebecka Schön (KD)
Bitte Bäckrud (KD)
Birgitta Pettersson (KD)
Ingemar Schön (KD)
Arild Wanche (KD)
Lilian Johansson (KD)
Therese Magnusson (S)
Kenth Gustafsson (S)
Eva Hermansson (S)
Christer Johansson (S)
Anna-Liisa Törmänen (S)
Ghuncha Alipor (S)
Ulf Appelkvist (S)
Clara Ericson (V)
Klas-Göran Vilgren (V)
David Tverling (V)
Sara Pettersson (MP)
Walle Åkerblad (SD)
Mikael Jansson (SD)
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunfullmäktige
Protokollet innehåller paragraferna §§122-140

Ordförande _________________________________________________________________
Kenth Gustafsson                                                         Arne Augustsson

Justerare _________________________________________________________________
Nea Mustonen Therese Magnusson

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Eriksson
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunfullmäktige
Laxå kommun ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2018-10-17

Datum för överklagan 2018-10-19 till och med 2018-11-10

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Eriksson
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunfullmäktige

Ärendelista
§ 122 Sammanträdets öppnade
§ 123 Upprop
§ 124 Val av justerare
§ 125 Godkännande av dagordning
§ 126 Protokoll slutlig rösträkning och mandatfördelning
§ 127 Val av presidium i kommunfullmäktige
§ 128 Överlämnande av ordförandeskap
§ 129 Val av valberedning

§ 130 Val av kommunstyrelse, kommunstyrelsens presidium samt kommunalråd för 
mandatperiod 2018-10-23 -- 2022-10-22

§ 131 Val av krisledningsnämnd för mandatperioden 2018-10-23 -- 2022-10-22

§ 132 Val av oppositionsråd eller partiföreträdare för mandaperiod 2018-10-23 -- 2022-
10-22

§ 133 Delårsrapport augusti 2018
§ 134 Avveckling av stödboendet Ester
§ 135 Medborgarförslag - Bara kommunen kan rädda Bergvattnets damm - svar
§ 136 Redovisning av motioner och medborgarförslag 2018
§ 137 Motion gällande fritidsområde Byggemarken
§ 138 Motion gällande rökförbud på våra kommunala lekplatser, bad och torg
§ 139 Enkel fråga gällande hyra av Tivedsgården
§ 140 Enkel fråga gällande aktivitesparken
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunfullmäktige

§ 122 - Sammanträdets öppnade

Sammanträdet öppnas av kommunfullmäktiges ålderspresident Kenth Gustafsson (S) som 
hälsar ledamöterna välkomna till första sammanträdet för den nya mandatperioden.

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunfullmäktige

§ 123 - Upprop

Efter förrättat upprop antecknas 31 ledamöter som närvarande.

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunfullmäktige

§ 124 - Val av justerare

Till justerare utses Nea Mustonen (KD) och Therese Magnusson (S).

Justering sker den 19 oktober 2018, klockan 8.00.

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunfullmäktige

§ 125 - Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning godkänns efter följande tillägg:

Punkt 16 Motion gällande fritidsområde Byggemarken
Dnr KS 2018-314

Punkt 17 Motion gällande rökförbud på våra kommunala lekplatser, bad och torg
Dnr KS 2018-315

Punkt 18 Enkel fråga gällande hyra av Tivedsgården
Dnr KS 2018-321

Punkt 19 Enkel fråga gällande aktivitetsparken
Dnr KS 2018-322

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunfullmäktige

§ 126 – Protokoll slutlig rösträkning och mandatfördelning 
Dnr KS 2018-260

Länsstyrelsen i Örebro län har översänt protokoll från slutlig rösträkning och 
mandatfördelning gällande val till kommunfullmäktige i Laxå kommun.

Beslutsunderlag
 Protokoll slutlig rösträkning och mandatfördelning

Beslut

Protokollet är delgivet.

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunfullmäktige

§ 127 – Val av presidium i kommunfullmäktige Dnr KS 2018-
268

År då val av kommunfullmäktige ägt rum i hela landet väljer fullmäktige presidium. Bland 
ledamöterna väljs en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande. Enligt 2 § i 
arbetsordningen för kommunfullmäktige ska presidievalen förrättas på första sammanträdet 
med kommunfullmäktige och ska hållas före utgången av december månad. Presidiet väljs 
för fullmäktiges löpande mandatperiod.

Beslut

Efter förslag från Bo Rudolfsson (KD) samt Therese Magnusson (S) beslutar 
kommunfullmäktige att utse följande presidium

Kommunfullmäktiges ordförande

Arne Augustsson (C)

Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande

Karina Martinsson (KD)

Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande

Eva Hermansson (S)

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunfullmäktige

§ 128 – Överlämnande av ordförandeskap Dnr KS 2018-268

Ålderspresident Kenth Gustafsson (S) överlämnar ordförandeskapet för den nya 
mandatperioden till kommunfullmäktiges nyvalda ordförande Arne Augustsson (C).

Arne Augustsson (C) tackar för hela presidiets räkning för förtroendet att leda 
kommunfullmäktige under kommande fyra åren. Han ser fram emot ett gott samarbete och 
en god stämning i de politiska debatterna.

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunfullmäktige

§ 129 – Val av valberedning Dnr KS 2018-268

Kommunfullmäktige ska på första sammanträdet för en mandatperiod välja en valberedning 
som förbereder till nämnder och styrelser. Antal ledamöter i valberedningen var under 
föregående mandatperiod 11 ordinarie och 11 ersättare.

Yrkande

Bo Rudolfsson (KD) yrkar att det i valberedning ska vara 7 ordinarie ledamöter samt 7 
ersättare i valberedning för mandatperioden. Detta innebär att alla partier som finns invalda 
i kommunfullmäktige representeras av en ordinarie och en ersättare. Valberedningen fattar 
inga beslut utan ska bereda valärenden till kommunfullmäktige.

Propositionsordning

Ordförande ställer frågan om valberedningen denna mandatperiod ska utgöras av 7 
ordinarie ledamöter och 7 ersättare och finner att kommunfullmäktige beslutar så.

Respektive parti föreslår en ordinarie och en ersättare.
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunfullmäktige
Beslut

Valberedningen i Laxå kommuns fullmäktige utgörs av 7 ordinarie ledamöter samt 7 
ersättare för mandatperioden 2018-10-15 -- 2022-10-14.

Följande ledamöter utses till ledamöter och ersättare:

Ordinarie:
Rolf Johansson (KD)
Sara Pettersson (MP)
Nils-Olov Tivemyr (C)
Anna-Liisa Törmänen (S)
Gundega Hallinder (V)
Ylva von Scheele (M)
Mikael Jansson (SD)

Alla ordinarie ledamöter väljs i ett beslut.

Ersättare:
Arild Wanche (KD)
Maud Pettersson (MP)
Frida Eriksson (C)
Kenth Gustafsson (S)
Jerry Karjalainen (V)
Bengt Göran Fredriksson (M)
Walle Åkerblad (SD)

Alla ersättare väljs i ett beslut.

Ordförande:
Nils-Olov Tivemyr (C)

Vice ordförande:
Ylva von Scheele (M)

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunfullmäktige

§ 130 – Val av kommunstyrelse, kommunstyrelsens 
presidium samt kommunalråd för mandatperiod 2018-10-23 
-- 2022-10-22 Dnr KS 2018-268

Kommunfullmäktige beslutade efter valet 2014 att förändra mandatperioden för 
kommunstyrelsen. Mandatperioden för kommunstyrelsen är 2018-10-23 --2022-10-22.

Förslag på ordinarie ledamöter från (KD):
Bo Rudolfsson (KD)
Anette Schön (KD)
Thorbjörn Bäckrud (KD)
Jan Wallgren (KD)
Förslag på ordinarie ledamot från (MP):
Sara Pettersson (MP)
Förslag på ordinarie ledamöter från (C):
Nils-Olov Tivemyr (C)
Ann-Christin Johanzon (C)
Förslag på ordinarie ledamot från (M):
Ylva von Scheele (M)
Förslag på ordinarie ledamot från (V):
Clara Ericson (V)
Förslag på ordinarie ledamöter från (S)
Therese Magnusson (S)
Kenth Gustafsson (S)
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunfullmäktige
 

Förslag på ersättare från (KD):
Nea Mustonen (KD)
Karina Martinsson (KD)
Regine Persson (KD)
Förslag på ersättare från (MP):
Maud Pettersson (MP)
Förslag på ersättare från (C):
Arne Augustsson (C)
Paul Särnholm (C)
Förslag på ersättare från (M):
Bengt Göran Fredriksson (M)
Förslag på ersättare från (V):
Jerry Karjalainen (V):
Kenneth Lantz (V)
Förslag på ersättare från (S)
Christer Johansson (S)
Eva Hermansson (S)

Till ordförande tillika kommunalråd föreslås Bo Rudolfsson (KD)

Till 1:e vice ordförande förslås Sara Pettersson (MP)

Till 2:e vice ordförande föreslås Therese Magnusson (S) samt Ylva von Scheele (M)

Mötet ajourneras 18.10-18.15 och återupptas utan nytt upprop.

Beslut

Kommunfullmäktige utser följande personer till kommunstyrelsen i Laxå kommun för 
mandatperioden 2018-10-23 -- 2022-10-22. 11 ordinarie samt 11 ersättare.

Ordinarie:
Bo Rudolfsson (KD)
Anette Schön (KD)
Thorbjörn Bäckrud (KD)
Jan Wallgren (KD)
Sara Pettersson (MP)
Nils-Olov Tivemyr (C)
Ann-Christin Johanzon (C)
Ylva von Scheele (M)
Clara Ericson (V)
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunfullmäktige
Therese Magnusson (S)
Kenth Gustafsson (S)

Alla ordinarie väljs i ett beslut.

Ersättare:
Nea Mustonen (KD)
Karina Martinsson (KD)
Regine Persson (KD)
Maud Pettersson (MP)
Arne Augustsson (C)
Paul Särnholm (C)
Bengt Göran Fredriksson (M)
Jerry Karjalainen (V):
Kenneth Lantz (V)
Christer Johansson (S)
Eva Hermansson (S)

Alla ersättare väljs i ett beslut.

Ordförande tillika kommunalråd:
Bo Rudolfsson (KD)

1:e vice ordförande
Sara Pettersson (MP)

För att utse 2:e vice ordförande genomförs en sluten omröstning. Omröstningen utfaller i 5 
röster på Ylva von Scheele (M), 14 röster på Therese Magnusson (S) och 12 blanka röster.

2:e vice ordförande
Therese Magnusson (S)

 

 

 

 

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunfullmäktige

§ 131 – Val av krisledningsnämnd för mandatperioden 2018-
10-23 -- 2022-10-22 Dnr KS 2018-268

Kommunfullmäktige beslutade efter valet 2014 att förändra mandatperioden för 
krisledningsnämnden. Mandatperioden för krisledningsnämnden är 2018-10-23 --2022-10-
22.

Förslag på ordinarie från (KD)
Bo Rudolfsson (KD)
Förslag på ordinarie från (MP):
Sara Pettersson(MP)
Förslag på ordinarie från (S):
Therese Magnusson (S)

Förslag på ersättare från (KD):
Anette Schön (KD)
Förslag på ersättare från (M):
Ylva von Scheele (M)
Förslag på ersättare från (C):
Nils-Olov Tivemyr (C)

Förslag på ordförande:
Bo Rudolfsson (KD)

Förslag på vice ordförande:
Sara Pettersson (MP)
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunfullmäktige
 

Beslut

Kommunfullmäktige utser följande personer till krisledningsnämnd i Laxå kommun för 
mandatperioden 2018-10-23 -- 2022-10-22. 3 ordinarie samt 3 ersättare.

Ordinarie:
Bo Rudolfsson (KD)
Sara Pettersson (MP)
Therese Magnusson (S)

Ersättare:
Anette Schön (KD)
Ylva von Scheele (M)
Nils-Olov Tivemyr (C)

Ordförande:
Bo Rudolfsson (KD)

Vice ordförande
Sara Pettersson (MP)

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunfullmäktige

§ 132 – Val av oppositionsråd eller partiföreträdare för 
mandaperiod 2018-10-23 -- 2022-10-22 Dnr KS 2018-268

Enligt det i kommunfullmäktige fastställda reglementet för kommunalråd, 
kommunstyrelsens ordförande, ordförande på minst 40 % av heltid samt oppositionsråd ska 
företrädare för oppositionen motsvarande 50 % utses bland kommunstyrelsens ledamöter.

Yrkande

Klas-Göran Vilgren (V) yrkar att det ska utses partiföreträdare för de partier som finns i 
opposition.

Propositionsordning

Ordförande ställer frågan om det ska utses partiföreträdare och finner att 
kommunfullmäktige beslutar så.

Socialdemokraterna föreslår Therese Magnusson (S)

Vänsterpartiet föreslår Clara Ericson (V)

Moderaterna föreslår Ylva von Scheele (M)
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunfullmäktige
Beslut

Kommunfullmäktige utser följande personer till partiföreträdare för mandatperioden 2018-
10-23 -- 2022-10-22.

Therese Magnusson (S)

Clara Ericson (V)

Ylva von Scheele (M)

Ersättningen motsvarande 50% fördelas lika mellan de valda personerna.

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunfullmäktige

§ 133 – Delårsrapport augusti 2018 Dnr KS 2018-77

Ekonomienheten har sammanställt en delårsrapport för Laxå kommun till och med augusti 
2018.

Perioden till och med den 31 augusti visar på ett positivt resultat på 16,2 mnkr, 
prognostiserat resultat för helåret 2018 visar på ett resultat på 1,4 mnkr. Prognosen är 5,3 
mnkr lägre än budgeterat. Överskottet per 31 augusti består bland annat av ej fördelade 
välfärdsmedel.

Delårsresultatet per 31 augusti 2018 är inte att jämföra med ett årsbokslut. Precisionen i ett 
årsbokslut är mycket högre.

Fullmäktige har fastställt 16 mål för nämndernas verksamheter. Utav samtliga mål har sex 
klarat måluppfyllelsen.

Soliditeten var vid ingången av året 27,5%. Efter prognostiserat resultat kommer soliditeten 
vid årets slut vara relativt oförändrad.

Revisorernas utlåtande samt revisionsrapport delges kommunfullmäktige.

Yrkande

Bo Rudolfsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag

 Kommunstyrelsen §166 Delårsrapport augusti 2018 – Laxå kommun
 Tjänsteskrivelse - Delårsrapport augusti 2018 - Laxå kommun
 Delårsrapport augusti 2018 - Laxå kommun
 Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2018
 Revisionsrapport - Granskning av delårsrapport 2018

Beslut

Upprättad delårsrapport för Laxå kommun, augusti 2018, godkänns.

Utlåtande från revisionen samt revisionsrapport är delgiven.

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunfullmäktige

§ 134 – Avveckling av stödboendet Ester Dnr KS 2018-251

Stödboendet Ester har minskat antalet ungdomar drastiskt under året och kommer vid 
årsskiftet 2018/2019 inte ha några ungdomar inskrivna på Stödboendet varav en avveckling 
är nödvändig.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsen § 167  Avveckling av stödboendet Ester
 Tjänsteskrivelse - Avveckling av stödboendet Ester

Beslut

Stödboendet Ester avvecklas från 1 januari 2019.

Paragrafen är justerad
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§ 135 – Medborgarförslag - Bara kommunen kan rädda 
Bergvattnets damm - svar Dnr KS 2018-90

Till Laxå kommun har ett medborgarförslag inkommit där medborgaren föreslår att 
kommunen köper Bergvattnets damm från Sveaskog. Syftet enligt förslaget är att ett 
övertagande av kommunen skulle bevara befintlig damm.

Förslagsställaren anser att den lösning som presenterats av markägaren, Sveaskog, medför 
ett hot mot kanotleden i Bergvattnet. Sveaskog föreslår att en 80 meter lång tröskel ersätter 
befintlig dammkonstruktion.

Att ta över en gammal dammkonstruktion innebär ett ansvar och en kostnad i såväl tid som 
pengar för underhåll och reparationer.

Den föreslagna lösningen innebär att en tröskel byggs som ersätter dammluckor mm och 
som samtidigt gör det möjligt att behålla vattenspegeln i Bergvattnet.

Att ta över en befintlig och gammal dammkonstruktion innebär risker för kostnader och ett 
ansvar för underhåll och reparationer. Förslagsställaren menar att ett vattenråd med 
intressenter ska ta över ansvaret för Bergvattnet.

Sveaskog har ansvaret som markägare och det är inte rimligt att Laxå kommun ska ta över 
ansvaret och med skattemedel finansiera investeringar och underhåll, oavsett om det finns 
fler intressenter.

Ansökan om att anlägga en ny dammkonstruktion är inlämnad till mark- och miljödomstolen 
som beviljat åtgärder i enlighet med ansökan. Ärendet har överklagats utan att högre 
instanser ändrat beslutet. Det finns möjlighet att överklaga ärendet till Högsta domstolen 
fram till den 24 september, men det är knappast troligt att högsta domstolen tar upp 
ärendet. När beslutet vunnit laga kraft kommer Länsstyrelsen, med högsta sannolikhet, att 
driva ärendet mot huvudmannen om åtgärder i enlighet med tillståndet inte genomförs.

Medborgaren ges möjlighet att yttra sig innan ledamöterna debatterar ärendet.
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Yrkande

Bo Rudolfsson (KD) och Sara Pettersson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ylva von Scheele (M) yrkar återremiss för att avvakta ny lagstiftning som gäller från 1 januari 
2019 och för att se över hela dammsystemet.

Kenth Gustafsson (S) yrkar bifall till Ylva von Scheele (M) återremissyrkande.

Clara Erikson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Nils-Olof Tivemyr (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Ordförande finer att det finns två förslag. Bifallsyrkande från Bo Rudolfsson (KD), Sara 
Pettersson (MP), Clara Ericson (V) och Nils-Olov Tivemyr (C) samt återremissyrkande från 
Ylva von Scheele (M) och Kenth Gustafsson (S).

Ordförande ställer frågan om ärendet ska avgöras idag mot förslaget till återremiss och 
finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Ordförande ställer frågan om medborgaförslaget ska avslås och finner att 
kommunfullmäktige beslutar så.
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Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsen § 168 Medborgarförslag - Bara kommunen kan rädda Bergvattnets damm - 

svar
 Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag Bergvattnet
 Medborgarförslag - Bara kommunen kan rädda Bergvattenets damm
 Skrivelse från förslagsställaren 2018-10-16

Beslut

Medborgarförslaget avslås med motiveringen att det inte är rimligt att Laxå kommun tar 
över ansvar och kostnader för underhåll och reparationer från befintlig markägare, 
Sveaskog.

 

 

Reservation 

Ylva von Scheele (M), Mbuche Lameck (M), Bengt Göran Fredriksson (M), Therese 
Magnusson (S), Kenth Gustafsson (S(, Eva Hermansson (S), Christer Johansson (S), Anna-Liisa 
Törmänen (S), Ghuncha Alipor (S) och Ulf Appelkvist (S) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget yrkande.

Paragrafen är justerad

Sida 26 av 31



Protokoll 2018-10-17

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 136 – Redovisning av motioner och medborgarförslag 2018 
Dnr KS 2018-111

Vid ingången av september månad fanns fem obesvarade motion.

Vi ingången september månad fanns tolv obesvarade medborgarförslag

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsen § 169 Redovisning av motioner och medborgarförslag 2018
 Tjänsteskrivelse - Redovisning av motioner och medborgarförslag september 2018
 Redovisning av motioner och medborgarförslag september 2018

Beslut

Informationen är delgiven.

Paragrafen är justerad
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Kommunfullmäktige

§ 137 – Motion gällande fritidsområde Byggemarken Dnr KS 
2018-314

Therese Magnusson (S) har lämnat in en motion gällande fritidsområdet Byggemarken.

Beslutsunderlag
 Motion gällande fritidsområde Byggemarken

Beslut

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2018-10-17

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunfullmäktige

§ 138 – Motion gällande rökförbud på våra kommunala 
lekplatser, bad och torg Dnr KS 2018-315

Therese Magnusson (S) har lämnat in en motion gällande rökförbud på våra kommunala 
lekplatser, bad och torg.

Beslutsunderlag
 Motion gällande rökförbud på våra kommunala lekplatser, bad och torg

Beslut

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Paragrafen är justerad

Sida 29 av 31



Protokoll 2018-10-17

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunfullmäktige

§ 139 – Enkel fråga gällande hyra av Tivedsgården Dnr KS 
2018-321

Therese Magnusson (S) har ställt en enkel fråga gällande hyra av Tivedsgården. Frågan är 
ställd till social- och omsorgsnämndens ordförande Anette Schön (KD).

Frågan besvaras muntligt.

Beslutsunderlag
 Enkel fråga gällande hyra av Tivedsgården

Beslut

Frågan är besvarad.

Paragrafen är justerad

Sida 30 av 31



Protokoll 2018-10-17

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunfullmäktige

§ 140 – Enkel fråga gällande aktivitesparken Dnr KS 2018-
322

Therese Magnusson (S) har ställt en enkel fråga om aktivitetsparken. Frågan är ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Bo Rudolfsson (KD).

Frågan besvaras muntligt.

Beslutsunderlag
 Enkel fråga gällande aktivitesparken

Beslut

Frågan är besvarad.

Paragrafen är justerad

Sida 31 av 31
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