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Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren
måndagen den 20 oktober 1997, kl 18.30-20.05.

Beslutande Samtlige ledamöter utom Tjänstgörande ersättare

Dan-Åke Moberg (s) Per Hermansson (s)
Sven-Ove Cederstrand (s) Arne Önnefors (s)
Åke Sundeqvist (s) Sven-Erik Dahlberg (s)
Rikard Svärd (c) -
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Närvarande ej tjg ersättare Inga-Lill Eriksson (s) Siw Zetterberg (m)
Berry Keller (m) Åke Hedberg (mp)

Övriga Torild Hilmersson, sekr

Justerare Sven-Inge Carlsson (s) Rolf Östman (v)
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Kommunfullmäktige 1997-10-20

Kf § 69

Anmälda förhinder och upprop

Förhinder har anmälts av ledamöterna Dan-Åke Moberg (s), Sven-Ove
Cederstrand (s), Rikard Svärd (c) och Leif Grahn (Kd).

Ersättarna Per Hermansson (s), Arne Önnefors (s) och Ann-Britt Ottosson
(Kd) har inkallats för tjänstgöring.

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna anmälda förhinder.

Därefter förrättas upprop varvid ledamoten Åke Sundeqvist (s) befinnes ej
närvarande. Ersättaren Sven-Erik Dahlberg (s) tjänstgör för Sundeqvist.
_____
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Kommunfullmäktige 1997-10-20

Kf § 70

Redovisning från nämnderna, januari - juli 1997

Enligt fullmäktiges beslut § 131/93 skall nämnderna i anslutning till
budgetuppföljningen per den 31 juli lämna redovisning till fullmäktige.

Redovisning från nämnderna för perioden 1 januari - 31 juli 1997
föreligger.
_____
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Kommunfullmäktige 1997-10-20

Kommunstyrelsen 1997-10-08

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1997-09-09

Kf § 71

Ks § 74

Au § 176 Dnr 202/97.109

Yttrande över Barbro Holmqvists motion om redovisning i
tidskriften Kumlan av kostnader för kommunens verksamheter

Kommunfullmäktige beslutade den 9 juni 1997, § 66 att till kommun-
styrelsen för beredning överlämna en av  Barbro Holmqvist  framlagd
motion om redovisning i tidskriften Kumlan av kostnader för kommunens
verksamheter.

I motionen föreslås fullmäktige besluta

att ett  av Kumlans nummer varje år ägnas åt en redovisning av de faktiska
kostnaderna för de olika nyttigheter och förmåner som kommunen erbjuder
och dit våra skattepengar går.

Allmänna utskottet beslutade den 14 augusti 1997, § 160, att uppdra åt
kommunledningskontoret att senast vid allmänna utskottet den 26 augusti
1997 avge förslag till yttrande.

Förslag till yttrande har upprättats.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige

att anta yttrandet samt

att motionen därmed skall anses besvarad.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____

Kommunfullmäktige beslutar
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att bifalla förslaget.
_____

Kommunfullmäktige 1997-10-20

Kommunstyrelsen 1997-10-08

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1997-09-30

Kf § 72

Ks § 75

Au § 194 Dnr 112/97.101

Redovisning av obesvarade motioner

Enligt 27 § 6 stycket arbetsordning för kommunfullmäktige i Kumla skall
kommunstyrelsen varje år vid fullmäktiges ordinarie sammanträde i april och
oktober redovisa de motioner som inte beretts färdigt.

Kommunledningskontoret har upprättat redovisning avseende motioner som
fortfarande är under beredning.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige besluta

att godkänna redovisningen.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla förslaget.
_____
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Kommunfullmäktige 1997-10-20

Kommunstyrelsen 1997-10-08

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1997-09-30

Kf § 73

Ks § 80

Au § 199 Dnr 294/97.002

Förslag till handlingsplan för långsiktigt användande av medel från
försäljningen av aktier i Örebro Energi AB

I december år 1996 sålde Kumla kommun samtliga aktier i Örebro Energi
AB till Örebro kommun för sammanlagt 241 800 000 kronor. Under
perioden fram till den 1 februari 1998 löper ett skuldebrev på hela summan,
varefter Örebro kommun löser skuldebrevet kontant.

I syfte att skapa långsiktigt bestående och positiva effekter på den
kommunala driftbudgeten har kommunledningskontoret utarbetat ett förslag
till handlingsplan.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige besluta

att antaga förslag till handlingsplan för långsiktigt användande av medel från
försäljningen av aktier i Örebro Energi AB.
_____

Rolf Östman yrkar återremiss av ärendet.

Dan-Åke Moberg yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.

Torbjörn Ahlin föreslår att av de 35,7 miljoner kronor ska 3 miljoner
kronor avsättas för investeringar för näringslivsutveckling.

Kommunstyrelsen beslutar

att avslå Rolf Östmans yrkande.

Vidare beslutar kommunstyrelsen

att tillstyrka arbetsutskottets förslag samt

att avslå Torbjörn Ahlins förslag.
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                                                                                             forts

Kommunfullmäktige 1997-10-20

Kommunstyrelsen 1997-10-08

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1997-09-30

Kf § 73, forts

Ks § 80, forts

Au § 199,  forts

Rolf Östman reserverar sig till förmån för sitt återremissyrkande.

Torbjörn Ahlin, Leif Grahn, Kent Sundström och Barbro Holmqvist
reserverar sig till förmån för Torbjörn Ahlins förslag.
_____

Torbjörn Ahlin (c), och Per Holm (Kd) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag och till Ahlins i kommunstyrelsen avgivna förslag om 3 miljoner
kronor till investeringar för näringslivsutveckling. Rolf Östman (v) yrkar att
ärendet återremitteras och i det fall ärendet skall avgöras idag avslag till
Ahlins tilläggsförslag. Kent Sundström (fp) yrkar att ärendet skall avgöras
idag samt bifall till kommunstyrelsens förslag och Ahlins tilläggsförslag.
Annica Eriksson (s) yrkar att ärendet skall avgöras i dag samt bifall till
kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige justerar avgivna förslag och yrkanden.

Kommunfullmäktige beslutar

att ärendet skall avgöras i dag.

Kommunfullmäktige beslutar vidare

att bifalla kommunstyrelsens förslag, samt att avslå Ahlins tilläggsförslag.

Rolf Östman (v), Anna Karlsson (v), Anette Larsson (v) och Mårten
Franzson (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för Östmans åter-
remissyrkande.

Torbjörn Ahlin (c), Sofia Jonsson (c), Inga Davidsson-Friberg (c), 
Birgitta Ström (c), Kent Sundström (Fp), Eva Blomqvist (Fp), Per 
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Bolinder (Fp) Barbro Matsman (Kd), Ann-Britt Ottosson (Kd) och Exp:
Per Holm (Kd) reserverar sig mot beslutet till förmån för Ahlins

Ronny Salomonsson tilläggsförslag.
_____

Kommunfullmäktige 1997-10-20

Kommunstyrelsen 1997-10-08

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1997-09-30

Kf § 74

Ks § 81

Au § 200 Dnr 294/97.002

Finanspolicy för Kumla kommun

Med anledning dels av ny lagreglering beträffande den kommunala
redovisningen, Lag om kommunal redovisning (SFS 1997:114), dels av
behovet av regler för den långsiktiga placeringen av medel avsatta för
framtida pensionsutbetalningar har kommunledningskontoret utarbetat
förslag till Finanspolicy för Kumla kommun.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige besluta

att antaga förslag till Finanspolicy för Kumla kommun, samt

att den av kommunstyrelsen år 1987, § 100, antagna finanspolicyn därmed
upphör att gälla.
_____

Rolf Östman föreslår att man under stycke två under rubriken ”Placering”
ska  lägga till följande lydelse:

Vid placering i aktier skall etiska och miljömässiga hänsyn tas.

Leif Grahn och Torbjörn Ahlin yrkar bifall till Rolf Östmans förslag.

Dan-Åke Moberg föreslår kommunstyrelsen anmoda Kumla Bostäder AB
och Kumla Fastighets AB att för respektive företag utarbeta och fastställa
finanspolicy i tillämpliga delar baserad på Finanspolicy för Kumla kommun.

Kommunstyrelsen beslutar
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att tillstyrka allmänna utskottets förslag med Rolf Östmans och Dan-Åke
Mobergs tilläggsförslag.
_____

                                                                                                 forts



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Justeringssign      Utdragsbestyrkande

11

Kommunfullmäktige 1997-10-20

Kf § 74, forts

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla kommunstyrelsens förslag.
_____

Exp:
Ronny Salomonsson
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Anita Andersson
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Kommunfullmäktige 1997-10-20

Kommunstyrelsen 1997-10-08

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1997-09-30

Kf § 75

Ks § 77

Au § 196 Dnr 187/97.612

Samverkansavtal om gymnasieskolan

Sydnärkegruppen beslutade vid sitt sammanträde den 14 maj 1997 att
rekommendera kommunerna att godkänna förslag till samverkansavtal om
gymnasieskolan.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 17 september 1997, § 44 att
det upprättade förslaget för läsåret 1998/99 godkännes.

Dan-Åke Moberg föreslår att § 11 i avtalet får följande lydelse:

Verksamheten vid s.k. Lärcentra som inrättas i respektive kommun
skall utvecklas. Det åligger varje kommun att aktivt stödja och
bredda denna verksamhet.

Kostnader för gymnasieutbildning som uppkommer hos hemkommu-
nen på grund av att elever bedriver sina studier till viss del vid hem-
kommunens Lärcentrum skall avräknas den interkommunala ersätt-
ningen (terminsavgiften) som Hallsbergs kommun tar för inskrivna
elever vid Alléskolan.

I den mån den aktuella lokalen och utrustningen för Lärcentrat utnytt-
jas av hemkommunen för annan undervisning/annat ändamål skall
kostnaderna härför proportioneras med hänsyn till detta så att
avräkning mot den interkommunala ersättningen enligt ovan minskar
i motsvarande grad.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige besluta

att godkänna avtalet med Mobergs ändringsförslag.
_____

Kommunstyrelsen beslutar
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att tillstyrka förslaget.
_____                                                                                            forts
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Kommunfullmäktige 1997-10-20

Kf § 75, forts

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla förslaget.
_____

Exp:
Barn- och utbildningsndn
Hallsbergs kommun
Askersunds kommun
Laxå kommun
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Kommunfullmäktige 1997-10-20

Kommunstyrelsen 1997-10-08

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1997-09-30

Kf § 76

Ks § 79

Au § 198 Dnr 94/97.704

Tilläggsanslag för utökad ombyggnad av Solbacka

I investeringsbudget för år 1997 har socialnämnden erhållit anslag om
1 420 000 kronor för förtätning av servicehuset Solbacka. Därefter har
ytterligare anslag beviljats med 700 000 kronor, Ks § 33/97.

Socialchef Håkan Hjelm har i skrivelse av den 23 september 1997 till
budgetberedningen redovisat merkostnader om 2 300 000 kronor för
utökad ombyggnad av del av Solbacka.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige besluta

att bevilja tilläggsanslag om 2 300 000 kronor för utökad ombyggnad av
Solbacka.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____

Annica Eriksson (s) och Johan Lagerfelt (m) yrkar bifall till kommun-
styrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla förslaget.
_____

Exp:
Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsens
byggtekniska utskott
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Socialnämnden

Kommunfullmäktige 1997-10-20

Kommunstyrelsen 1997-10-08

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1997-09-30

Kf § 77

Ks § 76

Au § 195 Dnr 147/96.429

Riktlinjer och mål för småskalig vedeldning inom detaljplanelagd
och i övrigt samlad bebyggelse

Länsstyrelsen beslutade den 6 juni 1997 att anta riktlinjer och mål för
småskalig vedeldning. Ett nationellt miljömål är att utsläppen av
cancerframkallande ämnen i våra tätorter ska halveras till år 2005.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 9 september 1997, § 80 att
rekommendera kommunfullmäktige att anta de mål och riktlinjer som
länsstyrelsen antagit och besluta att arbeta enligt de metoder som anges i
länsstyrelsens beslut.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige besluta

att anta de mål och riktlinjer som länsstyrelsen antagit och besluta att arbeta
enligt de metoder som anges i länsstyrelsens beslut.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla förslaget.
_____
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Exp:
Miljö- och byggnadsndn
Anita Andersson
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Kommunfullmäktige 1997-10-20

Kommunstyrelsen 1997-09-03

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1997-06-10

Kf § 78

Ks § 70

Au § 140 Dnr  193/97.702

Förslag till riktlinjer för kommunens tillsyn av öl klass II, tobak och
automatspel samt förslag till kriterier för tillstånd till automatspel

Avdelningscheferna för individ- och familjeomsorg har lämnat förslag till
riktlinjer för kommunens tillsyn av öl klass II, tobak och automatspel. De
har även utarbetat förslag till kriterier för tillstånd till automatspel.

Sydnärkesgruppen beslutade vid sitt sammanträde den 14 maj 1997, § 10,
att rekommendera kommunerna att anta förslaget.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige

att anta förslaget.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla förslaget.
_____

Exp:
Socialnämnden
Patrik Germer
Anita Andersson
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Kommunfullmäktige 1997-10-20

Kommunstyrelsen 1997-10-08

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1997-09-30

Kf § 79

Ks § 78

Au § 197 Dnr 2249/95.049

Ändring av riktlinjer för serveringstillstånd och Taxa för avgifter
enligt alkohollagen

Sydnärkegruppen beslutade den 20 november 1996, § 19, att uppdra åt
avdelningscheferna för individ- och familjeomsorg att lämna förslag till
revidering av riktlinjer för serveringstillstånd och taxa för avgifter enligt
alkohollagen.

Förslag till revidering av riktlinjer och taxa har upprättats.

Sydnärkegruppen beslutade den 17 september att rekommendera
kommunerna anta förslaget med följande ändring

Serveringstider

Efter ansökan kan innehavare av serveringstillstånd erhålla särskilt
tillstånd för utökad serveringstid.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige besluta

att godkänna förslaget.

_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.

_____

Annica Eriksson (s) föreslår att den av Sydnärkegruppen föreslagna
ändringen förtydligas genom  tillägget ”vid enstaka tillfällen”.

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla kommunstyrelsens förslag, samt

att bifalla Erikssons tilläggsförslag.

_____
Exp:
Patrik Germer
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Anita Andersson
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Kommunfullmäktige 1997-10-20

Kf § 80 Dnr 205/97.101

Barbro Holmqvists interpellation om konferens om förnyelse av
kommunfullmäktiges arbete

Barbro Holmqvist ingav en interpellation till kommunstyrelsens ordförande
med följande frågor:

Vilka idéer framkom under konferensen som skulle kunna öka intresset för
fullmäktiges sammanträden hos kommuninvånarna?

Vilka kommuner har nått framgångar med att få fler åhörare och aktivare
fullmäktigesammanträden genom ”nya grepp”?

Vilka av dessa ”nya grepp” är Du beredd att införa i Kumla?

Kommunfullmäktige beslutade den 9 juni 1997, § 68

att interpellationen får framställas, samt

att överlämna interpellationen till kommunstyrelsens ordförande.

Svar föreligger från kommunstyrelsens ordförande.
_____
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Kommunfullmäktige 1997-10-20

Kf § 81 Dnr 185/97.102

Avsägelse av kommunalt uppdrag - Perry Holm

Perry Holm (s) har i skrivelse av den 23 maj 1997 avsagt sig uppdraget
som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade den 9 juni 1997, § 65

att godkänna avsägelsen, samt

att remittera ärendet till valutskottet.

Kommunfullmäktige beslutar

att till ersättare i miljö- och byggnadsnämnden utse Petra Bäckström (s).
_____

Exp:
Miljö- och byggnadsndn
Anita Andersson
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Nils-Arne Björk
Kommunfullmäktige 1997-10-20

Kf § 82 Dnr 204/97.102

Val till uppdrag efter Sigbritt Collin

Kommunfullmäktige remitterade den 9 juni 1997, § 64 till valutskottet
frågan om val av ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden, valutskottet
och Kumla bostäder AB efter Sigbritt Collin.

Kommunfullmäktige beslutar

att till ersättare i barn- och utbildningsnämnden utse Eie Larsson(s),

att till ersättare i valutskottet utse Berndt Andersson (s), samt

att till valutskottet återremittera ärendet beträffande ersättare i styrelsen för
Kumla Bostäder AB.
_____

Exp:
Eie Larsson
Berndt Andersson
Barn- och utbildningsnämnden
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Anita Andersson
Nils-Arne Björk
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Kommunfullmäktige 1997-10-20

Kf § 83 Dnr 257/97.102

Avsägelse av kommunalt uppdrag - Maria Kambani-Svärd

Maria Kambani-Svärd (fp) har i skrivelse av den 14 augusti 1997 avsagt
sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna avsägelsen, samt

att hos länsstyrelsen begäran sammanräkning för utseende av ny ersättare i
kommunfullmäktige.
_____

Exp:
Maria Kambani-Svärd
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Länsstyrelsen
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Kommunfullmäktige 1997-10-20

Kf § 84 Dnr 251/97.102

Avsägelse av kommunalt uppdrag - Annica Larsson

Annica Larsson (Kd) har i skrivelse av den 7 augusti 1997 avsagt sig
uppdraget som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna avsägelsen, samt

att till ny ersättare i miljö- och byggnadsnämnden utse Göran Larsson (Kd).
_____

Exp:
Annica Larsson
Göran Larsson
Miljö- och byggnadsndn
Anita Andersson
Nils-Arne Björk
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Kommunfullmäktige 1997-10-20

Kf § 85 Dnr 273/97.102

Avsägelse av kommunalt uppdrag - Åke Ekblom

Åke Ekblom (c) har i skrivelse av den 28 augusti 1997 avsagt sig upp-
draget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna avsägelsen, samt

att till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden utse Göran Ekestubbe (c).
_____

Exp:
Åke Ekblom
Kultur- och fritidsndn
Göran Ekestubbe
Anita Andersson
Nils-Arne Björk
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Kommunfullmäktige 1997-10-20

Kf § 86 Dnr 310/97.100

Torbjörn Ahlins fråga angående orättvisa teletaxor

Torbjörn Ahlin (c) ställer en fråga angående orättvisa teletaxor.

Kommunstyrelsens vice ordförande Annica Eriksson (s) besvarar frågan.
_____
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Kommunfullmäktige 1997-10-20

Kf § 87 Dnr 221/97.700

Johan Lagerfelts interpellation om konkurrensutsättning av delar av
socialnämndens verksamhetsområde

Johan Lagerfelt (m) ingav en interpellation till socialnämndens ordförande
med följande frågor:

Vad är det främst inom de arbeten som jag hänvisar till som, enligt din
mening, talar emot att kommunen genomför ett konkurrensutsätt-
ningsprogram?

Finns det överhuvudtaget någonting i dessa arbeten som, enligt din mening,
talar för en konkurrensutsättning?

Finns det annan litteratur och undersökningar utöver det som jag hänvisar
till här som på ett avgörande sätt talar emot konkurrensutsättning?

Kommunfullmäktige beslutar

att interpellationen får framställas, samt

att överlämna interpellationen till socialnämndens ordförande.
_____

Exp:
Kjell Hellberg
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Kommunfullmäktige 1997-10-20

Kf § 88 Dnr 250/97.312

Inga Davidsson-Fribergs interpellation om gång- och cykeltunnel vid
Ekebykorset

Inga Davidsson-Friberg (c) ingav en interpellation till kommunstyrelsens
ordförande med följande fråga:

När byggs gång- och cykeltunnel vid Ekebykorset?

Kommunfullmäktige beslutar

att interpellationen får framställas, samt

att överlämna interpellationen till kommunstyrelsens ordförande.
_____

Exp:
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Dan-Åke Moberg
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Kommunfullmäktige 1997-10-20

Kf § 89 Dnr 311/97.611

Ulla Jonsons motion om sommarskola för grundskoleelever med
betyget icke godkänd

Ulla Jonson (m) framlade en motion om sommarskola för grundskoleelever
med betyget icke godkänd. I motionen föreslås fullmäktige besluta

att kommunen erbjuder sommarskola några veckor med början sommaren
1998 för icke godkända elever i åk 8 och 9, i svenska, engelska och
matematik. Undervisningen ska givetvis vara frivillig.

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
_____
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Exp:
Birgitta Ellbén
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Kommunfullmäktige 1997-10-20

Kf § 90 Dnr 272/97.100

Dan-Åke Mobergs m fl motion om projekt för att kvalitetssäkra
delar av kommunens verksamheter

Dan-Åke Moberg (s) m fl framlade en motion om projekt för att kvalitets-
säkra delar av kommunens verksamheter. I motionen föreslås fullmäktige
besluta

att ett projekt för att kvalitetssäkra delar av kommunens verksamheter
omedelbart startas

att kontakt tas med kommunförbundet för att efterhöra deras intresse att
delta i projektet

att en arbetsgrupp tillsättes för projektet samt för det fortsatta arbetet med
att kvalitetssäkra kommunens samtliga verksamheter.

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
_____
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Exp:
Birgitta Ellbén
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Kommunfullmäktige 1997-10-20

Kf § 91 Dnr 271/97.731

Kent Sundströms motion om inrättande av lokal äldre- och han-
dikappombudsman

Kent Sundström (fp) framlade en motion om inrättande av lokal äldre- och
handikappombudsman. I motionen föreslås fullmäktige besluta

att kommunen tillsätter en tjänst kombinerad som äldre- och handi-
kappombudsman.

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
_____

Exp:
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Birgitta Ellbén
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Kommunfullmäktige 1997-10-20

Kf § 92 Dnr 290/97.612

Rolf Östmans m fl motion om huvudmannaskapet för Alléskolan

Rolf Östman (v) m fl framlade en motion om huvudmannaskapet för
Alléskolan. I motionen föreslås fullmäktige besluta

att kommunen verkar för att ett kommunalförbund för Alléskolan skapas
och

att en brukarstyrelse med elevmajoritet införs.

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
_____

Exp:
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Birgitta Ellbén
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Kommunfullmäktige 1997-10-20

Kf § 93 Dnr 302/97.103

Per Holms motion om inrättande av en kommungemensam utvär-
deringsfunktion

Per Holm (Kd) framlade en motion om inrättande av en kommungemensam
utvärderingsfunktion. I motionen föreslås fullmäktige besluta

att det inrättas en kommungemensam utvärderingsfunktion.

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
_____

Exp:
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Birgitta Ellbén


