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Kommunfullmäktige 1997-11-24

Kf § 94

Anmälda förhinder och upprop

Förhinder har anmälts av ledamöterna Gudrun Persson (s), Carl-Gustav
Thunström (s), Bength Lundberg (s), Ulla Jonson (m), Göran Arveståhl (m)
och Anette Larsson (v).

Ersättarna Arne Önnefors (s), Thomas Andersson (s), Roger Arvidsson (s),
Siw Zetterberg (m), Berry Keller (m) och Margareta Hultman-Brikell (v)
har inkallats för tjänstgöring.

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna anmälda förhinder.

Därefter förrättas upprop varvid ledamöterna Yvonne Hagström (s) och
Gun-Britt Ahlin (s) befinnes ej närvarande.
_____
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Kommunfullmäktige 1997-11-24

Kommunstyrelsen 1997-11-12

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1997-11-04

Kf § 95

Ks § 87

Au § 256 Dnr 333/97.101

Förnyelse av kommunfullmäktiges arbete

Kommunförbundet  arrangerade i maj 1997 en rikstäckande konferens
under temat Fullmäktige i förändring. I konferensen deltog från Kumla
kommun kommunfullmäktiges presidium och sekreterare.

Kumla kommuns deltagare vid konferensen har diskuterat de idéer och
förslag som framkom vid konferensen och lägger i skrivelse av den 30
oktober 1997 fram förslag till vissa förändringar av fullmäktiges arbete.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige besluta

att anta förslaget, dock skall endast en temadebatt hållas under 1998 och
en utvärdering ske.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____

Torbjörn Ahlin yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Bror Lundin (mp) föreslår att hela fullmäktiges föredragningslista skall
annonseras.

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla kommunstyrelsens förslag.
_____
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Kommunfullmäktige 1997-11-24

Kommunstyrelsen 1997-11-12

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1997-11-04

Kf § 96

Ks § 88

Au § 257    Dnr 208/97.101

Torbjörn Ahlins m fl motion om mer debatt i fullmäktige

Kommunfullmäktige beslutade den 9 juni 1997, § 67 att till kommun-
styrelsen för beredning överlämna en av Torbjörn Ahlin m fl framlagd
motion om mer debatt i fullmäktige.

I motionen föreslås fullmäktige besluta att i Arbetsordning för kom-
munfullmäktige skriva in

att minst en allmänpolitisk debatt per år ska hållas i kommunfullmäktige och
att tidpunkten för debatten fastställs samtidigt med fullmäktiges årliga
sammanträdeslista

att fullmäktigepresidiet i kommunfullmäktiges dagordning kan infoga ärende
som innebär att tillfälle ges till debatt på aktuellt tema och att detta ska ske
minst två gånger per år samt att fullmäktiges ledamöter till presidiet ska
kunna lämna förslag om lämpligt tema.

Allmänna utskottet beslutade den 14 augusti 1997, § 161, att uppdra åt
kommunledningskontoret att efter hörande av fullmäktigepresidiet senast
den 30 september 1997 till allmänna utskottet avge förslag till yttrande.

Förslag till yttrande har upprättats.

Allmänna utskottet beslutade den 30 september 1997, § 193,

att remittera motionen och förslaget till yttrande till deltagarna vid
konferensen om förnyelse av kommunfullmäktiges arbete.

Nytt förslag till yttrande har upprättats.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige besluta
                                                                                                  forts
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Kommunfullmäktige 1997-11-24

Kommunstyrelsen 1997-11-12

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1997-11-04

Kf § 96, forts

Ks § 88, forts

Au § 257, forts
    
att anta yttrandet med den ändringen att endast en temadebatt skall hållas
under 1998 och en utvärdering ske.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____

Ledamoten Yvonne Hagström (s) inträder.
Ersättaren Sven-Erik Dahlberg (s) inträder för Gun-Britt Ahlin.

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla kommunstyrelsens förslag.
_____
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Kommunfullmäktige 1997-11-24

Kommunstyrelsen 1997-11-12

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1997-10-28

Kf § 97

Ks § 89

Au § 249 Dnr 48/97.041

Förslag till budget för 1998 och flerårsbudget för 1999-2000

Budgetberedningen har överlämnat förslag till budget för år 1998 och
flerårsbudget 1999-2000.

Torbjörn Ahlin föreslår följande ändringar i det sammanställda förslaget

att anslaget för pelletsuppvärmning i Åbytorp flyttas till år 1998,

att anslaget för ombyggnad av kapphallar i Vialundskolan flyttas till år
2000,

att barn- och utbildningsnämnden ges begärt anslag för kompetensut-
veckling ”Skolan år 2000”,

att anslaget för utökad kommunal vuxenutbildning skall minskas till 200 000
kronor,

att sopbilen och ytterligare två sopbilar (befintliga) skall förses med
utrustning för vägning av sopor,

att anslag för inköp av ny budbil för internposten skall ges med direktivet att
den nya postbilen skall vara avsedd för drift med biobränsle samt

att 3 000 000 kronor avsätts för investeringar för näringslivsutveckling med
500 000 kronor år 1998, 1 250 000 kronor år 1999 och 1 250 000
kronor år 2000

Annica Eriksson yrkar bifall till budgetberedningens förslag.

                                                                                               forts
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Kommunfullmäktige 1997-11-24

Kommunstyrelsen 1997-11-12

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1997-10-28

Kf § 97, forts

Ks § 89, forts

Au § 249,  forts

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige besluta

att anta budgetberedningens förslag till budget för år 1998,

att uppdra åt respektive nämnd att om så erfordras revidera sina effektmål
med hänsyn till tilldelade resurser och förändrade behov,

att fastställa utdebiteringen för år 1998 till kronor 20:22 per skattekrona,

att brukningsavgiften enligt Taxa för Kumla kommuns vatten- och
avloppsverk § 13 moment 1 b) och moment 2 b) fastställes till 6:25 kronor
per kubikmeter levererat renvatten fördelat med 3:00 kronor för
vattenförsörjning och 3:25 kronor för spillvattenavlopp,

att fastställa låneramen för rörelsekrediter till 25 000 000 kronor samt

att anta budgetberedningens förslag till flerårsbudget för åren 1999-2000.

Torbjörn Ahlin reserverar sig till förmån för sina förslag.

Kent Sundström reserverar sig till förmån för Torbjörn Ahlins förslag med
undantag av förslaget om inköp av ny budbil.
_____

Torbjörn Ahlin avger alternativt budgetförslag för Centerpartiet, Folkpartiet
och Kristdemokraterna benämnt Torbjörn Ahlins förslag.
Förslaget innefattar de av Ahlin i allmänna utskottet avgivna delförslagen.

Torbjörn Ahlin yrkar vidare bifall till sitt i allmänna utskottet avgivna förslag
att anslag för inköp av ny budbil för internposten skall ges med direktivet att
den nya postbilen skall vara avsedd för drift med biobränsle.

                                                                                                                                    forts
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Kommunfullmäktige 1997-11-24

Kommunstyrelsen 1997-11-12

Kf § 97, forts

Ks § 89, forts

Barbro Holmqvist avger alternativt budgetförslag benämnt Moderata
Samlingspartiets förslag till budget för 1998-2000.

Rolf Östman avger alternativt budgetförslag benämnt Vänsterpartiets förslag
till budget 1998 och plan 1999-2000.

Vidare yrkar Rolf Östman bifall till det i Torbjörn Ahlins alternativa
budgetförslag som ingår i förslaget att sopbilen och ytterligare två sopbilar
(befintliga) skall förses med utrustning för vägning av sopor.

Kent Sundström yrkar bifall till Torbjörn Ahlins alternativa budgetförslag.

Leif Grahn yrkar bifall till Torbjörn Ahlins alternativa budgetförslag.

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka allmänna utskottets förslag till budget samt

att avslå Torbjörn Ahlins förslag att anslag för inköp av ny budbil för
internposten skall ges med direktivet att den nya postbilen skall vara avsedd
för drift med biobränsle.

Torbjörn Ahlin, Kent Sundström och Leif Grahn reserverar sig till förmån
för Torbjörn Ahlins alternativa budgetförslag.

Torbjörn Ahlin reserverar sig till förmån för sitt förslag angående budbil.

Barbro Holmqvist reserverar sig till förmån för Moderata Samlingspartiets
alternativa budgetförslag.

Rolf Östman reserverar sig till förmån för Vänsterpartiets alternativa
budgetförslag.
_____

Ledamoten Bror Lundin (mp) utträder. Ersättaren Åke Hedberg (mp)
inträder.

                                                                                              forts
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Kommunfullmäktige 1997-11-24

Kf § 97, forts

Förslag och yrkanden

Avgivna förslag och yrkanden justeras enligt följande.

Dan-Åke Moberg (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Torbjörn Ahlin (c) yrkar bifall till alternativt budgetförslag för Centerpartiet,
Folkpartiet och Kristdemokraterna benämnt Torbjörn Ahlins förslag samt i
övriga delar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Vidare yrkar Ahlin bifall till sitt i kommunstyrelsen avgivna förslag angående
direktiv för inköp av ny postbil.

Rolf Östman (v) yrkar bifall till Vänsterpartiets alternativa budgetförslag.

Barbro Holmqvist (m) yrkar bifall till Moderata Samlingspartiets alternativa
budgetförslag.

Johan Lagerfelt (m) yrkar bifall till Moderata Samlingspartiets alternativa
budgetförslag, samt föreslår att Kumla kommun utvärderar de pedagogiska
effekterna och språkutvecklingseffekterna av Bokbollen, förslagsvis med
hjälp av Högskolan i Örebro.

Kent Sundström (fp) yrkar bifall till Ahlins alternativa budgetförslag.

Börje Pettersson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Leif Grahn (Kd) yrkar bifall till Ahlins alternativa budgetförslag och i övrigt
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Eva Blomqvist (fp) yrkar bifall till Ahlins alternativa budgetförslag.

Åke Hedberg (mp) yrkar bifall till de i Moderata Samlingspartiets
respektive Vänsterpartiets alternativbudgetar ingående förslagen angående
minskning av politikerarvoden och partistöd, bifall till Moderata
Samlingspartiets förslag om borttagande av anslaget till Bokbollen, bifall till
Moderata Samlingspartiets förslag om minskning av anslaget för barn i
behov av särskilt stöd, bifall till Moderata Samlingspartiets förslag om
anslag till speciallärare, samt bifall till Vänsterpartiets förslag om minskning
av anslaget till Musikskolan.
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Kommunfullmäktige 1997-11-24

Kf § 97, forts

Per Holm (kd) yrkar bifall till Ahlins alternativa budgetförslag.

Förhandlingarna ajourneras klockan 20.40.

Förhandlingarna återupptas klockan 21.00.

Propositionsordning

Ordföranden föreslår följande propositionsordning.

Bifall till kommunstyrelsens förslag till driftbudget för år 1998 förutom i de
delar där motförslag finnes ställs mot avslag. Därefter ställs
kommunstyrelsens förslag, Torbjörn Ahlins alternativa budgetförslag,
Moderata Samlingspartiets alternativa budgetförslag och Vänsterpartiets
alternativa budgetförslag mot varandra.

Bifall till kommunstyrelsens förslag till driftbudget för år 1999-2000 förutom
i de delar där motförslag finnes ställs mot avslag. Därefter ställs
kommunstyrelsens förslag, Torbjörn Ahlins alternativa budgetförslag,
Moderata Samlingspartiets alternativa budgetförslag och Vänsterpartiets
alternativa budgetförslag mot varandra.

Bifall till Johan Lagerfelts tilläggsförslag om utvärdering av Bokbollen ställs
mot avslag.

Kommunstyrelsens förslag beträffande revidering av effektmål, skattesats,
VA-taxan och låneram ställs vart och ett under proposition bifall mot
avslag.

Bifall till kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget för år 1998
förutom i de delar där motförslag finnes ställs mot avslag. Därefter ställs
kommunstyrelsens förslag, Torbjörn Ahlins alternativa budgetförslag,
Moderata Samlingspartiets alternativa budgetförslag och Vänsterpartiets
alternativa budgetförslag mot varandra.

Bifall till kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget för år 1999-2000
förutom i de delar där motförslag finnes ställs mot avslag. Därefter ställs
kommunstyrelsens förslag, Torbjörn Ahlins alternativa budgetförslag,
Moderata Samlingspartiets alternativa budgetförslag och Vänsterpartiets
alternativa budgetförslag mot varandra.
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          forts
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Kommunfullmäktige 1997-11-24

Kf § 97, forts

Bifall till Torbjörn Ahlins tilläggsförslag beträffande postbilen ställs mot
avslag.

Åke Hedbergs yrkanden inryms i respektive budgetförslag.

Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att anta kommunstyrelsens förslag till driftbudget för år 1998,

att anta kommunstyrelsens förslag till driftbudget för år 1999-2000,

att avslå Lagerfelts tilläggsförslag,

att uppdra åt respektive nämnd att om så erfordras revidera sina effektmål
med hänsyn till tilldelade resurser och förändrade behov,

att fastställa utdebiteringen för år 1998 till kronor 20:22 per skattekrona,

att brukningsavgiften enligt Taxa för Kumla kommuns vatten- och
avloppsverk § 13 moment 1 b) och moment 2 b) fastställes till 6:25 kronor
per kubikmeter levererat renvatten fördelat med 3:00 kronor för
vattenförsörjning och 3:25 kronor för spillvattenavlopp,

att fastställa låneramen för rörelsekrediter till 25 000 000 kronor,

att anta kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget för år 1998,

att anta kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget för år 1999-2000,
samt

att avslå Ahlins tilläggsförslag.

Reservationer

Barbro Holmqvist (m), Johan Lagerfelt (m), Kaj Nilsson (m), Elisabet
Ekestubbe (m), Siw Zetterberg (m) och Berry Keller (m) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Moderata Samlingspartiets alternativa budgetförslag
och Lagerfelts tilläggsförslag.
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Kommunfullmäktige 1997-11-24

Kf § 97, forts

Torbjörn Ahlin (c), Sofia Jonsson (c), Rikard Svärd (c), Inga Davidsson-
Friberg (c), Birgitta Ström (c), Kent Sundström (fp), Eva Blomqvist (fp),
Per Bolinder (fp), Leif Grahn (kd), Barbro Matsman (kd), och Per Holm
(kd) reserverar sig mot beslutet till förmån för Ahlins alternativa
budgetförslag.

Torbjörn Ahlin (c), Sofia Jonsson (c), Rikard Svärd (c), Inga Davidsson-
Friberg (c), Birgitta Ström (c) och Barbro Matsman (kd) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Ahlins tilläggsförslag.
_____

Exp:
Kommunens nämnder
Ekonomiavdelningen
Ronny Salomonsson
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Kommunfullmäktige 1997-11-24

Kommunstyrelsen 1997-11-12

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1997-10-21

Kf § 98

Ks § 90

Au § 238 Dnr 313/97.101

Sammanträdesordning för år 1998 och januari 1999

Kommunledningskontoret har utarbetat förslag till sammanträdesordning för
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott avseende år 1998
och januari 1999.

Allmänna utskottet beslutar

att för sin del godkänna den föreslagna sammanträdesordningen.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att för sin del godkänna den föreslagna sammanträdesordningen.
_____

Ledamöterna Leif Grahn (kd) och Anna Karlsson (v) utträder.
Ersättaren Ann-Britt Ottosson (kd) inträder för Grahn.

Kommunfullmäktiges presidium föreslår

att sammanträden under 1998 hålles den 26 januari, 23 februari, 16 mars,
20 april, 18 maj, 15 juni, 21 september, 26 oktober, 23 november och 14
december,

att allmän kommunalpolitisk debatt hålles vid sammanträdet i februari,

att sammanträden hålles i Folkets Hus klockan 18.30 dock att sam-
manträdet i november hålles klockan 17.30 och att presidiet ges i uppdrag
att fastställa plats för sammanträdet i juni, samt

att kungörelse om tid och plats för sammanträdena förutom att anslås på
kommuns anslagstavla även införes i tidningarna Nerikes Allehanda,
Örebro-Kuriren och Länsposten.
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            forts

Kommunfullmäktige 1997-11-24

Kf § 98, forts

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla förslaget.
_____

Exp:
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B Ellbén
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Kommunfullmäktige 1997-11-24

Kommunstyrelsen 1997-11-12

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1997-10-21

Kf § 99

Ks § 91

Au § 240 Dnr 207/97.704

Reglering på grund av verksamhetsförändringar rörande kost-
nadsansvar för inkontinensartiklar

Från och med den 1 januari 1998 överförs kostnadsansvaret för för-
brukningsartiklar vid inkontinens till kommuner och landsting. Landstinget
får ansvar för brukare i eget boende och kommunen för brukare i särskilda
boendeformer.

Socialnämnden beslutade den 7 oktober 1997, § 60, bland annat att föreslå
kommunfullmäktige att godkänna föreliggande förslag till avtal för år 1998
mellan kommunerna i Örebro län å ena sidan och Örebro läns landsting å
andra sidan.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige besluta

att godkänna föreliggande förslag till avtal för år 1998 mellan kommunerna i
Örebro län å ena sidan och Örebro läns landsting å andra sidan.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla förslaget.

Exp:
Socialnämnden
Örebro läns landsting
Kommunförbundet Örebro Län
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Kommunfullmäktige 1997-11-24

Kommunstyrelsen 1997-11-12

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1997-10-28

Kf § 100

Ks § 92

Au § 250 Dnr 323/97.026

Förslag till ändringar och tillägg för Jämställdhetsplan 1998,
Utvärdering av Kumla kommuns Jämställdhetsplan 1996 samt
Kartläggning av löneskillnader 1997

Enligt jämställdhetslagen skall alla arbetsgivare med minst tio anställda
upprätta en årlig jämställdhetsplan. En redovisning och utvärdering av mål
och åtgärder skall redovisas i efterföljande års plan.

Enligt jämställdhetsplanen skall även alla arbetsgivare årligen kartlägga
löneskillnaderna mellan kvinnor och män.

Kommunfullmäktige antog den 23 januari 1995, § 6, Jämställdhetsplan för
Kumla kommun.

Personalchef Birgitta Nilsson redovisar i skrivelse av den 28 oktober 1997
förslag till ändringar och tillägg för Jämställdhetsplan 1998.

Centrala samverkansgruppen har behandlat förslaget.

Förslagen justerades.

Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige

att godkänna förslag till ändringar och tillägg för Jämställdhetsplan 1998
daterad den 28 oktober 1997.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____
                                                                                                 forts
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Kommunfullmäktige 1997-11-24

Kf § 100, forts

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla förslaget.
_____

Exp:
Kommunens nämnder



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Justeringssign      Utdragsbestyrkande

23

Birgitta Nilsson
Anita Andersson
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Kommunfullmäktige 1997-11-24

Kommunstyrelsen 1997-11-12

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1997-11-04

Kf § 101

Ks § 93

Au § 258 Dnr 330/97.174

Ändring av sotningstaxan

Den 1 juli 1997 förändrades sotningsfristerna drastiskt och medför bland
annat att det blir glesare mellan fastigheter som skorstensfejaren ska
besöka, vilket får till följd att inställelsetiden blir längre.

Räddningschef Anders Höög föreslår i skrivelse av den 28 oktober 1997
att anta den föreslagna grundavgiften 48:50 kronor för helårsbebott hus och
87:00 kronor för fritidshus att gälla från och med den 1 december 1997.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige

att anta förslaget.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla förslaget.
______

Exp:
Anders Höög
Olle Jäverström
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Anita Andersson
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Kommunfullmäktige 1997-11-24

Kf § 102 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 beslutade den 20 oktober 1997, § 87

att interpellationen får framställas, samt

att överlämna interpellationen till socialnämndens ordförande.

Svar föreligger från socialnämndens ordförande.
_____
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Kommunfullmäktige 1997-11-24

Kf § 103 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 beslutade den 20 oktober 1997, § 88

att interpellationen får framställas, samt

att överlämna interpellationen till kommunstyrelsens ordförande.

Svar föreligger från kommunstyrelsens ordförande.
_____
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Kommunfullmäktige 1997-11-24

Kf § 104 Dnr 320/97.880

Anette Larssons motion angående InterNet på Kumla bibliotek

Anette Larsson (v) framlade en motion angående InterNet på Kumla
bibliotek. I motionen föreslås fullmäktige besluta

att InterNet snarast möjligt installeras på Kumla bibliotek, samt

att Kumla bibliotek får ett tillskott i sin budget för inköp och installation av
InterNet, så att denna kostnad inte måste tas från ordinarie budget för
inköp av litteratur.

Kommunfullmäktige beslutar

att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.
_____

Exp:
Birgitta Ellbén
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Kommunfullmäktige 1997-11-24

Kf § 105 Dnr 369/97.706

Torbjörn Ahlins m.fl. motion angående översyn av taxor i
vuxenomsorgen

Torbjörn Ahlin (c), Kent Sundström (fp), Leif Grahn (kd) och Barbro
Holmqvist (m) framlade en motion angående översyn av taxor i
vuxenomsorgen. I motionen föreslås fullmäktige besluta

att taxan för boende i särskilda boendeformer och taxan för social
hemtjänst m.m. omarbetas så att hänsyn till det allmänna ränteläget görs
årligen vad gäller beräkning av inkomst av kapital.

Kommunfullmäktige beslutar

att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.
_____

Exp:
Birgitta Ellbén
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Kommunfullmäktige 1997-11-24

Kf § 106 Dnr 367/97.730

Leif Grahns m fl motion angående värdighetsgaranti inom äldre-
omsorgen

Leif Grahn (Kd) m.fl. framlade en motion angående värdighetsgaranti inom
äldreomsorgen. I motionen föreslås fullmäktige besluta

att en värdighetsgaranti formuleras för äldreomsorgen i Kumla kommun.

Kommunfullmäktige beslutar

att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.
_____

Exp:
Birgitta Ellbén


