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KF § 18 Komplettering av föredragningslistan 

 

Ordförande Thomas Backelin (S) frågar om kommunfullmäktige beviljar att 

föredragningslistan kompletteras med ärende: 

 

Svar till kommunrevisionen angående det nya reglementet för kommunrevisionen.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Komplettera föredragningslistan med ärende svar till kommunrevisionen 

angående det nya reglementet för kommunrevisionen. 

 

____________________ 
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KF § 19 Meddelanden 

 

Kommunrevisionen  

Revisionsrapport beträffande länsgemensam granskning av palliativ vård. 

Dnr KS 2016-0107 

 

Revisionsrapport beträffande granskning av kommunens budgetprocess. 

Dnr KS 2016-0108 

 

Kommunrevisionen – Kristinehamns kommun 

Grundläggande granskning av styrelse och nämnder 2015. 

Dnr KS 2016-0114 

 

Myndighetsnämnden Karlskoga – Storfors kommuner 

Protokoll 2016-02-11 § 2 Årsberättelse 2015. 

Dnr KS 2016-0070 

 

 

Förslag på sammanträdet – Yrkande 

Lars-Erik Carlsson (V) anser att Myndighetsnämndens val att redovisa 

Myndighetsnämndens årsberättelse 2015, där man nyttjat stolpar, diagram samt 

visualiserar det med glada eller ledsna symboler är positivt.   

Lars-Erik Carlsson (V) anser att kommunstyrelsen i sin redovisning bör nyttja 

samma eller liknande sätt som Myndighetsnämnden för Karlskoga-Storfors.  

Lars-Erik Carlsson (V) föreslår att det inskrivs i protokollet. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Lars-Erik Carlssons förslag inskrivs i protokollet. 

 

I övrigt godkänna redovisningen av meddelanden. 

 

____________________  

 

 

 

 

Kopia 

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten 

Mats Öhman 

Ingela Bergare 
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Dnr KS 2014- 0317 
 

KF § 20 Inrättande av fullmäktigeberedning 

 

Bakgrund 

Arbetsgruppen för Storfors kommunfullmäktige bestående av Peter Farrington (M), 

Johan Järlestedt (C), Hans Dahlquist (SD), Peter Högberg (V) och  

Lennart Johansson (S) tillika sammankallande har tagit fram nedanstående 

beskrivning och förslag till beslut.  

    
Det politiska uppdraget handlar om att ta ansvar för prioriteringar av  

våra gemensamma resurser och fatta beslut om frågor, som rör människors 

vardag. 

Det innebär också att skapa förståelse för kommunens uppdrag att ta ansvar       

för helheten, vilket kräver ett samspel med medborgare och civilsamhället. 

Vi måste skapa mötesplatser för att ge möjlighet till att vara en aktiv partner i 

samhällsutvecklingen och att se medborgare som en resurs i samhälls- 

utvecklingen och att synliggöra det politiska ledarskapet. 

Ett allt vanligare sätt att göra detta är att inrätta en fullmäktigeberedning. 

Utmaningen för de politiska partierna i fullmäktige, är att välja ledamöter, som 

är beredda att lämna dagordningen och utforska samhällsfrågorna och möta 

medborgarna på ett nytt sätt. 

Inrättandet av en fullmäktigeberedning kräver tålamod och måste ses som en 

process i sig. En annan stor utmaning är att hitta en politisk samsyn med syftet 

av en beredning och att klargöra, vilka som har det yttersta ansvaret i kommunen 

för att bereda de långsiktiga och strategiska frågorna. 

 
Arbetsgruppen föreslog fullmäktige att diskutera följande 6 delområden:  

 

1. Målbilden 

Storfors Vision 2025 

Arbetsgruppen vill ha en kontinuerlig debatt i KF, om framtidsfrågorna. 

Vision 2025 är en bred fråga och det är viktigt att uppdraget är tydligt! 

 

2. Sammansättning av en Kommunfullmäktige beredning 

1 representant från varje parti som är invalt i kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige väljer en processledare. 

Därutöver får beredningen knyta till sig de medborgare som visar 

engagemang. (De får då statusen av att vara förtroendevalda) 
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KF § 20 forts. 

 

3. Medborgardialog 
Informella samtal i minsta möjliga grupperingar, som sedan struktureras av 

den valda beredningen. 

Beredningen måste fortlöpande informera tydligt om sitt arbete. 

Viktigt att inte skapa en ny Facebook dialog, utan vi vill prioritera det  

personliga mötet mellan politiker och medborgare. 

I beredningens uppdrag skall tydligt framgå de frågeställningar som skall 

beredas för att skapa strukturen i arbetet. 

 

4. Tidsplan för arbetet i en tänkbar kommunfullmäktige beredning 
Vi föreslår en fullmäktigeberedning som jobbar långsiktigt och arbetet skall 

bedrivas under hela mandatperioden. Utifrån målbilden är det rimligt att förutse, 

att arbetet även kommer att fortsätta under nästa mandatperiod. 

 

5. Ekonomi 
Vi anser att mötestiden i medborgardialogen, inte skall vara arvoderad 

av kommunen. Det är av yttersta vikt att politiker och kommunmedborgare 

möts på lika villkor. 

Därutöver måste ekonomiska resurser tillföras en Kommunfullmäktige beredning, 

dels baserat på gällande arvodesreglemente och dels för att kunna bedriva en 

informations- och mötes/samtalsverksamhet. 

Den arvodering som blir aktuell, är då beredningen bearbetar inkommet 

materiel för rapportering till kommunfullmäktige. 

 

6. Arbetsordning i övrigt 
Processledaren ansvarar för att arbetet struktureras och dokumenteras. Övriga 

ledamöter i beredningen ansvarar för de uppgifter de har delegerats att 

vidarebefordra till processledaren. 

Vidare support i dokumentationsarbetet hämtas ur tjänstemannaorganisationen. 

Det är viktigt att styrelsen och tjänstemannaorganisationen, bedriver sina  

parallella arbeten, med full insyn och ömsesidig förståelse för varandras 

roller i utvecklingsprocessen. 
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KF § 20 forts. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-03-16 § 10: 

- Uppdra till respektive partigrupp i kommunfullmäktige att fram till nästa 

 kommunfullmäktige den 14 april 2016 ha diskuterat igenom frågan om 

 att inrätta en beredning.  

 

- Frågan ställs under proposition den 14 april 2016 om det är ett enhälligt 

 fullmäktige som fattar beslut att starta en fullmäktigeberedning. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige 2015-06-04 § 131. 

Kommunfullmäktige 2015-11-12 § 179. 

Kommunfullmäktige 2016-03-16 § 10. 

 

 

Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Lennart Johansson (S) redogör för 

ärendet. 

Lennart Johansson (S) meddelar att kommunfullmäktige beslutade  

2014-12-18 § 46 att inrätta en beredning, med uppdrag att under  

mandatperioden utarbeta en Vision, strategi och verktygslåda för Storfors 

långsiktiga utveckling. 

Särskild vikt skall fästas vid medborgardialogen under arbetets gång. 

Vidare att utse Lennart Johansson (S), Peter Farrington (M), Johan Järlestedt (C), 

Peter Högberg (V) och Hans Dahlquist (SD) att ingå som ledamöter i en 

arbetsgrupp, som har till uppgift att komma med förslag till kommunfullmäktige.  

Förslag gällande konkreta uppdrag, tidsplan, rutiner för rapportering till 

Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen, samt arbetsordning i övrigt.  

Tidsplan för gruppens arbete beslutas av Kommunfullmäktiges presidie. 

Lennart Johansson (S) utsågs till sammankallande i arbetsgruppen. 

 

Därmed har kommunfullmäktige redan fattat beslut om att inrätta en 

fullmäktigeberedning. 

 

Lennart Johansson (S) kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande anser    

att i inledningsskedet bör uppdragen begränsas till några få klart definierade 

uppdrag.  
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KF § 20 forts. 

 

Förslag på sammanträdet – Yrkanden 

Inger Nordström (V) föreslår att arbetsgruppen får i uppdrag att utarbeta 

arbetsformer och riktlinjer för en fullmäktigeberedning samt förslag gällande  

Integration. 

 

Hans Jildesten (S) yrkar bifall till Inger Nordströms förslag. 

 

Hans Jildesten (S) yrkar att kommunfullmäktige uppdrar till respektive parti i 

kommunfullmäktige Storfors att inkomma med namnförslag på en person som 

skall ingå i fullmäktigeberedningen. 

 

Beslutsgång 

Beslutar kommunfullmäktige i enlighet med Inger Nordströms (V) och 

Hans Jildestens (S) förslag. 

 

Beslutar Kommunfullmäktige i enlighet med Hans Jildestens förslag. 

 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifallit ovanstående yrkanden. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Uppdra till arbetsgruppen att utarbeta arbetsformer och riktlinjer för en 

fullmäktigeberedning samt förslag gällande Integration. 

 

Uppdrar till respektive parti i kommunfullmäktige Storfors att inkomma med 

namnförslag på en person som skall ingå i fullmäktigeberedningen 

 

___________________ 

 

  

 

 

 

 

Kopia 

Lennart Johansson 

Hans Jildesten 

Lars-Erik Carlsson 

Håkan Larsson 

Andris Widuss 

Harriet Ulrici 
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   Dnr KS 2014-0314 

 

KF § 21 Besvarande av motion om inrättande av ett formellt  

 Kommunalt Pensionärsråd, KPR 

 

Andris Widuss (M) gruppledare har inkommit 2014-12-15 med följande motion. 

 

För mer än 40 år sedan bildades de första pensionärsråden i kommunerna. 

Ett skäl till det var att kommunsammanslagningarna hade minskat pensionärernas 

kontakt med och inflytande i den lokala politiken.  

Ett annat skäl var att pensionärsorganisationerna, från början främst PRO, ville ha 

bättre möjligheter att informera om och påverka politiken i frågor som var viktiga 

för pensionärerna. 

Idag finns det pensionärsråd, KPR, Kommunalt Pensionärsråd i de flesta av 

landets 290 kommuner - dock inte i Storfors kommun. 

 

Moderaterna i Storfors yrkar 

Att ett formellt Kommunalt Pensionärsråd, KPR, snarast inrättas. 

 

Beslutsunderlag 
Motion från Andris Widuss (M) om inrättande av ett formellt Kommunalt 

Pensionärsråd, KPR, 2014-12-15.  

Kommunfullmäktige 2014-12-18 § 95.  

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2015-12-14 § 199. 

Tjänsteutlåtande från t.f. kommunchef Ingmarie Thyr 2016-02-29. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2016-03-07 § 23. 

Kommunstyrelsen 2016-03-21 § 63. 

 

Kommunalt pensionärsråd finns i kommunen men kallas Handikapp och 

pensionärsråd. Ett uppdaterat reglemente ska införas.  

Det ska fungera som ett organ för samråd och information mellan kommunen och 

pensionärsorganisationerna i Storfors kommun.  

Rådet bör även utgöra en remissinstans vid frågor som berör seniorer. 

Vid inrättandet av ett kommunalt pensionärsråd ges pensionärer och 

pensionärsorganisationerna en större möjlighet till delaktighet i samhällets 

utveckling. 
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KF § 21 fort. 

 

Förslag på sammanträdet – Yrkanden 

Andris Widuss (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Kommunfullmäktiges beslut  

 

1. Besvara motionen med att nuvarande Handikapp- och pensionärsråd ersätts 

 med ett formellt kommunalt Pensionärsråd. 

 

2. Anta reglemente för Kommunala Pensionärsrådet (KPR) i Storfors kommun 

 enligt bilaga 1. 

 

___________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Andris Widuss 

 

 

 

 

 

 

http://www.storfors.se/download/18.2166e7fb1542dd718b948b/1461828964784/Reglemente+f%C3%B6r+Kommunala+pension%C3%A4rsr%C3%A5det+i+Storfors+kommun.pdf
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  Dnr KS 2016-0069 

 

KF § 22 Reglemente för stöd till föreningar i Storfors kommun 

 2016-2020 

 

De bidrag som är aktuella för översyn i föreningsreglementet är Aktivitetsbidrag, 

Lokalbidrag och Anläggningsbidrag. Dessa former av bidrag innebär en 

tidskrävande arbetsbelastning för de föreningar som kan söka bidraget. Bidragen 

baseras på de aktiviteter som föreningen genomfört och som skall redovisas till 

kommunen innan bidrag beviljas. För lokalbidrag gäller redovisning av de timmar 

som föreningen hyrt lokal och som de därefter debiteras från kommunen. 

Anläggningsbidraget är för de idrottsföreningar som har en permanent lokal i 

kommunens fastigheter. 

I nuvarande regelverk för bidrag har kommunen ett åldersspann på 

återsökningsbara aktiviteter och lokalhyra på 7-17 år. 

Detta stämmer inte överens med Riksidrottsförbundets (RF) och liknande 

förbunds åldersspann, vars åldersgräns sträcker sig upp till 25 år.  

  

 Aktivitetsbidrag 
Föreningarna arbetar i dagsläget med två redovisningar vad gäller aktivitetsbidrag, 

dels till RF. (7-25 år), dels till kommunen (7- 17 år). Detta innebär en krävande 

arbetsinsats från de ideellt arbetande styrelsemedlemmarna som ofta också 

fungerar som handledare i verksamheterna. 

Enligt uppgifter från föreningarna kan konstateras att i nuläget skulle det innebära 

en ökning av bidraget till föreningarna med max 30 %. 

Det skulle innebära en kostnadshöjning för kommunen med ca 10 tkr totalt per år 

för samtliga föreningar om åldersgränsen för aktivitetsbidraget ändras från 17 år 

till 25 år. 

 

Lokalbidrag/Anläggningsbidrag 
Idag beräknas hyreskostnaden för idrottslokal per timme. Föreningarna debiteras 

kostnaden månadsvis utifrån antalet förhyrda timmar. 

Därefter söker föreningarna bidraget för hyran i efterhand hos kommunen, ett så 

kallat lokalbidrag. Lokalbidraget baseras på antalet förhyrda timmar för ungdomar 

7-17 år. 

Anläggningsbidraget är i dagsläget tre stycken föreningar som får; Storfors 

bordtennisklubb, Storfors judoklubb och Storfors skytteförening. 
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KF § 22 forts. 

 

Genom att införa nolltaxa på kommunala lokaler så stimuleras föreningarna att 

genomföra fler aktiviteter än tidigare, oavsett ålder, då man idag endast kan 

tillgodoräkna sig de aktiva mellan 7 och 17 år.  

Det skulle även innebära en minskning av det administrativa arbetet för både 

föreningar och kommunen. 

En avveckling av anläggningsbidraget och lokalbidraget skulle innebära en 

kostnad på ca 80 tkr per år.  

 

Det medför även en besparing av administrativt arbete för kommunen. 

  

De eventuellt ökade kostnaderna belastar ansvar 23 och verksamhet 31502.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från enhetschef för kultur- och fritid Olle Rodehn, 2016-02-11. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2016-03-07 § 27 samt bilaga 2. 

Ny version av reglemente för stöd till föreningar i Storfors kommun 2016-2020, 

2016-03-14. 

Kommunstyrelsen 2016-03-21 § 64. 

 

Enhetschef för kultur- och fritid Olle Rodehn redogör för ärendet. 

 

Kommunfullmäktiges beslut  

 

1. Anta reglemente för stöd till föreningar i Storfors kommun 2016-2020  

 enligt bilaga 2.  

 

2. Kostnader belastar ansvar 23 och verksamhet 31502. 

 

3. Reglementet träder i kraft 2016-05-01. 

 

___________________ 

 

 

http://www.storfors.se/download/18.2166e7fb1542dd718b948c/1461828970995/Reglemente+f%C3%B6r+st%C3%B6d+till+f%C3%B6reningar.pdf
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 Dnr KS 2015-0019 

 

KF § 23 Besvarande av medborgarförslag gällande idrottspolitiskt 

 program för Storfors kommun 

 

Förslagsställanden inkom 2015-01-19 med ett medborgarförslag. 

Förslagsställaren föreslår att kommunen tillsätter en arbetsgrupp bestående av 

politiker och tjänstemän samt representanter från idrottsrörelsen för att ta fram ett 

förslag till ett Idrottspolitiskt program. 

 

Kultur- och fritidsansvarig Olle Rodehn har arbetat med reglemente för stöd till 

föreningar i Storfors kommun 2016-2020. 

 

Beslutsunderlag  

Medborgarförslag som inkom 2015-01-19. 

Kommunfullmäktige 2015-03-12 § 104. 

Tjänsteutlåtande från enhetschef för kultur- och fritid Olle Rodehn, 2016-02-15. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2016-03-07 § 28. 

Kommunstyrelsen 2016-03-21 § 65. 

 

Ordförande Thomas Backelin (S) meddelar att förslagsställaren har inbjudits till 

dagens sammanträde i enlighet med arbetsordningen.  

 

Enhetschef för kultur- och fritid Olle Rodehn redogör för ärendet. 

 

Ordförande Thomas Backelin (S) meddelar att förslagsställaren har inbjudits till 

dagens fullmäktigesammanträde men var förhindrad att deltaga. 

 

Hans Jildesten (S) meddelar att förslagsställaren deltog på kommunstyrelsens 

sammanträde och redogjorde för sitt medborgarförslag. 

 

 Kommunfullmäktiges beslut 

  

Med hänsyn till reglemente för stöd till föreningar i Storfors kommun 2016-2020 

anse medborgarförslaget besvarat. 

 

___________________ 
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KF § 24 Redovisning av ej färdigberedda motioner och 

 medborgarförslag 

 

I arbetsordningen för kommunfullmäktige föreskrivs att det två gånger 

per år skall redovisas vilka motioner och medborgarförslag som ej beretts färdigt. 

 

Motion: 

Motion från Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna om 

livsmedelsupphandling av lokala råvaror. 

Dnr KS 2011-0177  Inkom 2011-09-08 

Kommunfullmäktige beslutade 2011-09-08 § 134 att remittera motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. 

 

Medborgarförslag: Vi kan byta grejer med varann. 

Dnr KS 2015-0147  Inkom 2015-04-29 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-29 att remittera medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning samt att kommunfullmäktige besvarar 

medborgarförslaget. 

 

Medborgarförslag: Förbjud all användning av pyroteknik i hela Storfors kommun. 

Dnr KS 2015-0161  Inkom 2015-04-29 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-25 § 139 att medborgarförslaget 

remitteras till kommunstyrelsen för beredning samt att kommunfullmäktige 

besvarar medborgarförslaget. 

 

 

___________________ 
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 Dnr KS 2016-0010 

 

KF § 25  Årsredovisning, bokslut 2015 

 

2015 års resultat uppgår till 2 860 tkr exklusive VA.  

Budget 2015 var ett positivt resultat om 406 tkr. 

Det är en positiv skillnad om 2 453 tkr. 

Kommunens resultat inklusive VA blev 2 846 tkr. 

 

Orsak till resultatet: 

 Återbetalning från AFA. 1 952 tkr   

 Statsbidrag flyktingmottagande 694 tkr 

 

Åtgärder i bokslutet 

2 900 tkr balanserat för eventuella kommande kostnader kopplade till 

Ensamkommande barn (EKB) och nysvenskar. 

 

Omflyttning av kostnader som var budgeterade som investeringar till 

driftskostnader uppgick till 670 tkr. 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2016-03-07 § 25. 

Kommunstyrelsen 2016-03-21 § 83. 

Kommunstyrelsen 2016-04-04 § 88. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-04-04 att fastställa årsredovisning 2015 för 

Storfors kommun och överlämna den till kommunfullmäktige för godkännande 

med redaktionella ändringar. 

 

Ekonomichef Ingela Bergare redogör för årsredovisning 2015.  

Kommunfullmäktige kommer att behandla årsredovisningen under juni månad 

2016. 

 

 

____________________ 
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  Dnr KS 2015-0372 

 

 

KF § 26 Svar till kommunrevisionen angående det nya reglementet  

 för kommunrevisionen 

 

Kommunrevisionen har inkommit med nedanstående skrivelse daterad  

2016-03-07 angående det nya revisionsreglementet. 

 

”Vi har tagit del av protokollet från KF:s möte den 10 februari 2016. Vi finner där 

i KF § 5 att ett nytt reglemente för Revisionen har antagits. Reglementet redovisas 

i bilaga 2 till protokollet. Man hänvisar som underlag för beslutet bland annat till 

Revisionens synpunkter. 

I den beslutade skrivelsen har olyckligtvis en viktig formulering fallit bort jämfört 

med vårt förslag. I § 18 (§ 19 i vårt förslag) har första styckets första mening fått 

följande utformning: 

”Revisionsberättelsen lämnas till fullmäktige i enlighet med den upprättade 

planen.” 

I Revisionens förslag fanns ett förbehåll: 

”Revisionsberättelsen lämnas till fullmäktige i enlighet med den upprättade 

planen, förutsatt att nödvändigt underlag kommit revisionen till del i skälig tid för 

att möjliggöra dess arbete.” 

Vi föreslår därför att KF omprövar sitt beslut. Vi anser att för att kunna utföra vårt 

uppdrag på ett seriöst sätt är det viktigt att det klart framgår av reglementet att det 

ligger ett ansvar hos kommunens företrädare att garantera oss rimliga 

förutsättningar. Vi yrkar till och med på att vår föreslagna formulering preciseras 

ytterligare, och ges följande utformning: 

”Revisionsberättelsen lämnas till fullmäktige i enlighet med den upprättade 

planen, förutsatt att nödvändigt underlag kommit revisionen till del i skälig tid 

(minst två veckor) för att möjliggöra dess arbete.” 

I reglementets § 5 står: ”Fullmäktige väljer för mandatperioden en ordförande och 

en vice.” Hittills har bara en ordförande utsetts, varför vi önskar att Fullmäktige 

snarast även utser en vice ordförande. 

Slutligen konstaterar vi även att, trots upprepade påpekanden från Revisionen, 

detta viktiga styrande dokument endast föreligger i form av en bilaga till KF:s 

protokoll. Om man söker på intranätet på ordet Revisionsreglemente får man 

ingen träff”. 
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KF § 26 forts. 

 

Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Lennart Johansson meddelar att 

kommunfullmäktiges presidium bestående av kommunfullmäktiges ordförande 

Thomas Backelin (S), kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Lennart 

Johansson (S) och kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande Andris Widuss (M), 

har utarbetat ett förslag till besvarande till kommunrevisionen. 

Samtliga i presidiet har undertecknat förslaget till besvarande. 

 

Förslag till svar till kommunrevisionen 

 

”Angående det nya reglementet för kommunrevisionen 

 

Med anledning av revisionens brev till KF av den 7/3-2016, vill KF:s  

presidium lämna följande svar: 

 

1. Den formulering som hänvisas till och var revisionens förslag, föll inte 

 olyckligtvis bort, utan ett enhälligt presidium ansåg att några tidsfrister 

 inte skall skrivas in i reglementet. 

 I händelse av att övrigt arbete av någon anledning inte kunnat följa den  

 upprättade planen, så är det en självklarhet att det också påverkar 

 revisionsarbetet. 

 Däremot finns från presidiet och KF en tydlig vilja att revisionens års- 

 planering anpassas till den i övrigt upprättade planen. 

 

2. KF avser att snarast utse en vice ordförande i revisionen. 

 

3. KF:s presidie har inte kunskap om de sökvägar som föreligger på Intranätet  

 för kommunens olika reglementen, men vi avser att följa upp den frågan. 

 

Storfors 2016-03-16” 

 

Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Lennart Johansson (S) ställer frågan  

om kommunfullmäktige kan ställa sig bakom/bifalla ovanstående förslag till  

svar till kommunrevisionen. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Bifalla kommunfullmäktiges presidiums förslag till svar till kommunrevisionen. 

 

__________________ 

 

Kopia 

Kommunrevisionen 

 


