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Justerandes sign 

Tjänstgörande ersättare 
Kerstin Larsson (C) 
Sven-Olof Pettersson (C) 
Daniel Ahlin (SBÄ) 

Närvarande ersättare 
Allan Westin (M) 
Pernilla johanssan (M) 
Lars-johan Hylander (M) 
Anna Gillerblad (C) 
Håkan Aspenbom (FP) 
Agneta Sanne bo Ögren (FP) 
Rolf Nordström (KD) 
Ulrika Spåreho (S) 
Eva Törnblom (S) 
Thomas Calissendorff (S) 
Kristina Nyberg (S) 
Alf Ekebom (S) 
Peter Kraft (MP) 
Beatrice W oldert (MP) 

Övriga 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-01-28 

Kerstin Olla Stahre, tf kommunchef 
Virve Svedlund, kommunjurist 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-01-28 

Deltagarlista vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 januari 2013 

BESLUTANDE 
Lars Al derfors (FP) 
Emil Andersson (S) 
Marcus Andersson (SBÄ) 
Annica Aspenbom (FP) 
Eva Axelsson (KD) 
Karl-Axel Ekebom (S) 
Christer Eriksson (C) 
Gustaf Eriksson (C) 
Jan-Olov Eriksson (M) 
Magnus Eriksson (SBÄ) 
Monica Fahrman (MP) 
Dick Forsberg (S) 
Mathias Goldkuhl (M) 
Carola Gunnarsson (C) 
Alexandra Gustafsson (S) 
Christer Gustafsson (C) 
Lotta Holmer (S) 
Ragge jagera (SD) 
Bengt janssan (S) 
Tomas janssan (S) 
Michael PB johanssan (M) 
Tommy johanssan (S) 
Karin Karlsson (S) 
Bo Kihlström (S) 
Emil Klingström (M) 
Amanda Lindblad (S) 
Bo Lindholm (SD) 
Peter Molin (M) 
Pia Nilsson (S) 
Åsa Nilsson (S) 
Joachim N ordlund (V) 
Victoria Palen (SBÄ) 
Håkan Pettersson (KD) 
Maila Pettersson (C) 
Per-Olov Rapp (S) 
Eva Stenberg (S) 
Gunnel Söderström (V) 
Maria Thunberg (M) 
Erik Åberg (MP) 
Mårten Öhrström (C) 
Andreas Weiborn (M) 

Utdragsbestyrka n de 

3 (18) 



Justerandes sign 

Innehållsförteckning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-01-28 

Deltagarlista vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 januari 2013 

§ 1 Anmälningsärenden .... 

........ 3 

...... s 

§ 2 Medborgarförslag om att i väntan på nytt kulturhus måste Salas kulturliv fortsätta !eva ................................ 6 
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§ 4 Medborgarförslag om informationsåtgärder till barn och elever i förskolor och skolor om tobaksbruk och 

§S 

§6 

§7 

§8 

§9 

§ 10 

§11 

nedskräpning .................... . ........................ ., ....... 8 

Medborgarförslag om upphandling av burägg ................................ . 

Regler och avgifter för skola, pedagogisk omsorg och fritidshem 

Motion om längre öppettider för Salas restauranger .. 

Motion om gymnasial grundkurs ... 

Motion om att sätta upp cykelpumpar i sala 

Motion om avgiftsbefrielse för byggande av solceller .. 

KompletteringsvaL. 

..... 9 

................ 10 

.............. 11 

........... " ........ 12 

.... ························ ........ 13 

.............................. 14 

.. 15 

§ 12 Interpellation angående överenskommelse meltan Sala kommun och Landstinget Västmanland angående 

§13 

§ 14 

utveckling av sjukhusområdet i Sala ... ............................... .. ........................................................ 16 

Inkomna medborgarförslag .. . 

Inkomna motioner ............... .. 

Utdragsbestyrka n de 

................................... 17 

............................................... 18 

2 (18) 



§l Anmälningsärenden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-01-28 

Följande ärende anmäls och remitteras till kommunstyrelsen för handläggning: 

Skrivelse från kommunens pensionärsorganisationer med begäran om att 
samarbetet mellan KPR och kommunstyrelsen återupptas. 

Följande ärenden anmäls: 

statistikrapport jml16 kap 6 h§ SoL, samt 28 f och 28 g§ LSS, gällande ej 
verkställda beslut enligt 4 kap l § SoLsamt 9 § LSS. 

Ansökan om verksamhetsstöd för 2013 från Ung företagsamhet; för kännedom. 

skrivelse angående de höjda planeringstalen i förskolan. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

s (18) 

D nr 



§2 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-01-28 

Dnr 2012.22 KH nr l 

Medborgarförslag om att i väntan på nytt kulturhus måste Salas 
kulturliv fortsätta leva 

INLEDNING 

Bodil Löfgren har den 26 januari 2012 inkommit med rubricerade medborgarför
slag. Medborgarförslaget stöds av Cameleonterna, Sala Teaterförening, Kilbol okalen 
samt ett 70-tal Salabor. Förslagsställaren föreslår att- för att Salas kulturliv ska 
kunna fortsätta leva- två projektledare på heltid anställs, öppettiderna utökas och 
cafeet utvecklas som mötesplats, samarbete och nätverk utvecklas med 
Kultursko lan, Kungsängsgymnasiet, studieförbunden, konstföreningen med flera 
samt föreslår att man verkar i dessa nätverk och genomför två angelägna projekt 
varje år. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/278/1, svar från kommunstyrelsens ordförande. 
Bilaga KS 2012/278/2, KU § 35 yttrande. 
Bilaga KS 2012/278/3, medborgarförslag. 
Ledningsutskottets sammanträde 2012-12-18, § 146. 
Kommunstyrelsen 2013-01-10, § 16. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S} yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Joachim Nordlund (V} yrkar 
att medborgarförslaget ska bifallas. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Joachim 
Nordlunds (V} yrkande och finner kommunstyrelsens förslag bifallet. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Reservation 
Joachim Nordlund (V} reserverar sig mot förslaget till förmån för eget yrkande. 

Utdrag 
kulturentreprenören 
förslagsställaren 

Utdragsbestyrka n de 
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§3 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-01-28 

Dnr 2012.33 

Medborgarförslag om kulturhus, aula och konstgräsplan vid 
Kungsängsgymnasiet samt Salas bostadsbrist 

INLEDNING 

KH nr 2 

Roland Eriksson har den 10 februari 2012 inkommit med rubricerade medborgar
förslag. Förslagsställaren skriver att han vill framföra sin ståndpunkt i ett antal 
frågor. Kungsängsgymnasiets aula föreslås byggas om så tilltänkta elever får en 
annan syn på gymnasiet i Sala, vidare att eftersatta yttre sportplaner vid gymnasiet 
åtgärdas med bland annat en konstgräsplan, samt att det ska satsas på mer bostäder 
då det är bostadsbrist i Sala. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/279/1, svar från kommunstyrelsens ordförande. 
Bilaga KS 2012/279/2, medborgarförslag. 
Ledningsutskottets sammanträde 2012-12-18, § 147. 
Kommunstyrelsens sammanträde 2013-01-10, § 17. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att synpunkter som framförs i medborgarförslaget överlämnas tillledningsutskottet 
samt kommunstyrelsen för vidare hantering, samt 

att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 

ledningsutskottet 
kommunchefen 

Utdragsbestyrkande 

7 {18) 
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§4 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-01-28 

Dnr 2012.220 KHnr3 

Medborgarförslag om informationsåtgärder till barn och elever i 
förskolor och skolor om tobaksbruk och nedskräpning 

INLEDNING 
Henrikjansson har den 15 augusti 2012 inkommit med rubricerade med borgar
förslag, Förslagsställaren föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Sala kom
mun tar ett fast grepp om upplysning om tobaksbrukets olägenheter och ned
skräpningens nonchalans. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/280/1, svar från kommunstyrelsens ordförande. 
Bilaga KS 2012/280/2, medborgarförslag, 
Ledningsutskottets sammanträde 2012-12-18, § 148. 
Kommunstyrelsens sammanträde 2013-01-10, § 18. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att anse medborgarförslaget besvarat 

Utdrag 

bildnings- och lärandenämnden 
förslagsställaren 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

8 {18) 



§5 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-01-28 

Medborgarförslag om upphandling av burägg 

INLEDNING 

Dnr 2012.322 KHnr4 

Beatrice Fischer har den 24 oktober 2012 inkommit med rubricerade medborgar
förslag. Förslagsställaren föreslår att Sala kommun beslutar att av djuretiska skäl 
inte upphandla eller köpa in burägg till sin verksamhet. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/281/1, svar från kommunstyrelsens ordförande. 
Bilaga KS 2012/281/2, yttrande från ekonomikontoret, upphandlaren. 
Bilaga KS 2012/281/3, medborgarförslag. 
Ledningsutskottets sammanträde 2012-12-18, § 149. 
Kommunstyrelsens sammanträde 2012-01-10, § 19. 

Yrkanden 
Erik Åberg (MP) yrkar 
att medborgarförslaget ska bifallas och 
att Sala kommun inte gör någon ny upphandling av burägg när rådande avtal 
upphör. 

Joachim Nordlund (V) yrkar 
att medborgarförslaget ska anses besvarat. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag, Erik Å bergs (MP) 
yrkande och Joachim Nordlunds (V) yrkande och finner kommunstyrelsens förslag 
bifallet. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att avslå medborgarförslaget 

Reservationer 
Erik Åberg (MP) och Monica Fahrman (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för Erik Åbergs (MP) yrkande. 

Utdrag 
upphandlaren 
förslagsställaren 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

9 (18) 



§6 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-01-28 

Dnr 2012.363 KH nr5 

Regler och avgifter för skola, pedagogisk omsorg och fritidshem 

INLEDNING 
Förslag på förändrad förskaleavgift 

Beredning 
Bilaga KS 2012/259/1, BLN § 45. 
Bilaga KS 2012/259/2, förslag till nya regler och avgifter. 
Ledningsutskottets sammanträde 2012-12-11, § 126. 
Kommunstyrelsens sammanträde 2013-01-10, § 2. 

Yrkande 
Eva Stenberg (S) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att fastställa nya Regler och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem, 
Bilaga KS 2012/259/2, att gälla från den 1 februari 2013, samt 

att den gamla taxan Regler och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och skol
barnsomsorg i Sala kommun från juli 2010 därmed upphävs. 

Utdrag 

bildnings- och lärandenämnden 

Utdragsbestyrkande 

10 {18) 
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§7 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-01-28 

Dnr 2012.105 

Motion om längre öppettider för Salas restauranger 

INLEDNING 

KHnr6 

Andreas Weiborn (M) har den 26 april2012 inkommit med rubricerade motion. 
Motionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar att under en testperiod på ett 
år testa en förlängning av serveringstiderna med en timme, samt att under samma 
period utreda förutsättningarna för att permanent utöka serveringstiden med en 
timme, 

Beredning 
Bilaga KS 2012/274/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande, 
Bilaga KS 2012/274/2, SBU § 11 yttrande, 
Bilaga KS 2012/274/3, motion. 
Ledningsutskottets sammanträde 2012-12-18, § 142. 
Kommunstyrelsens sammanträde 2013-01-10, § 12. 

Yrkanden 
Andreas Weiborn (M), Magnus Eriksson (SBÄ) och Mathias Goldkuhl (M) yrkar 
att motionen ska bifallas, 

Bo Kihlström (S), Lars Alderfors (FP), Gunnel Söderström (V), Erik Åberg (MP), 
Håkan Pettersson (KD) och Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag 
att avslå motionen. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Andreas 
Weiborns (M) yrkande och finner kommunstyrelsens förslag bifallet. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att avslå motionen, 

Reservationer 
Andreas Weiborn (M), Peter Molin (M), Michael PB Johansson (M), Mathias Goldkuhl 
(M), Maria Thunberg (M) och Magnus Eriksson (SBÄ) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Andreas Weiborns (M) yrkande. 

Utdrag 
alkoholhandläggaren 

Justerandes sign /Q 
iV 

Utdragsbestyrkande 
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§8 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-01-28 

Motion om gymnasial grundkurs 

INLEDNING 

Dnr 2012.151 KH nr 7 

Mathias Goldkuhl (M) har den 21 juni 2012 inkommit med rubricerade motion. 
Motionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar -för en jämlik möjlighet till 
högre betyg- att utreda möjligheten för, samt arbeta fram, en gymnasial grundkurs 
( skrivarkurs J i enlighet med motionens intention. 

Beredning 
Bilaga KS 2012(275/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande. 
Bilaga KS 2012/275/2, BLN § 10 yttrande. 
Bilaga KS 2012(275(3, motion. 
Ledningsutskottets sammanträde 2012-12-18, § 143. 
Kommunstyrelsens sammanträde 2013-01-10, § 13. 

Yrkanden 
Mathias Goldkuhl (M) yrkar 
att motionen ska bifallas. 

Per-Olov Rapp (S), Gunnel Söderström (V) och Pia Nilsson (S) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag 
att anse motionen besvarad. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Mathias 
Goldkuhls (M) yrkande och finner kommunstyrelsens förslag bifallet. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att anse motionen besvarad. 

Utdrag 

bildnings- och lärandenämnden 

Utdragsbestyrkande 

12 (18) 
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§9 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-01-28 

Motion om att sätta upp cykelpumpar i Sala 

INLEDNING 

Dnr 2012,157 KHnr8 

Carola Gunnarsson (C) har den 26 juni 2012 inkommit med rubricerade motion. 
Motionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommun
styrelsen att tillse att en eller flera cykelpumpar sätts upp centralt i Salasamt på 
lämpliga platser på landsbygden för att underlätta för människor att använda 
cykeln som färdmedel. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/276/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande. 
Bilaga KS 2012/276/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, medborgar
kontoret 
Bilaga KS 2012/276/3, motion. 
Ledningsutskottets sammanträde 2012-12-18, § 144. 
Kommunstyrelsens sammanträde 2013-01-10, § 14. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att uppdra till kommunstyrelsen att visa på lämpliga ställen att utplacera 
kommunala cykelpumpar, 

att kostnaden för kommunala cykelpumpar redovisas till kommunstyrelsen, samt 

att därmed anse motionen bifallen. 

Utdrag 

samhällsbyggnadskontoret 

Justerandes sign l Utdragsbestyrkande 

13 (18) 



§ 10 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-01-28 

Dnr 2012.212 

Motion om avgiftsbefrielse för byggande av solceller 

INLEDNING 

KHnr9 

Mathias Goldkuhl (M) har den 13 augusti 2012 inkommit med rubricerade motion, 
Motionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avgiftsbefria bygglovsan
sökningar för solceller i Sala kommun, 

Beredning 
Bilaga KS 2012/277 fl, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande. 
Bilaga KS 2012/277/2, SBU § 25 yttrande. 
Bilaga KS 2012/277 f3, motion.-
Ledningsutskottets sammanträde 2012-12-18, § 145, 
Kommunstyrelsens sammanträde 2013-01-10, § 15. 

Yrkande 
Marcus Andersson (SBÄ) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag, 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att uppdra till samhällsbyggnadskontoret att utreda hur bygglovsavgiften utifrån 
gällande lagstiftning kan utgå för bygglov för solceller, solfångare och solpaneler, 

att enligt ovan utarbeta ett förslag till ny /reviderad bygglovstaxa för solceller, 
solfångare och solpaneler, samt 

att därmed anse motionen bifallen. 

Utdrag 

samhällsbyggnadskontoret 

Utdragsbestyrka n de 
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§11 

Justerandes sign 

Ko m pi etteringsval 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-01-28 

D nr 

att välja Elisabeth Nilsson (C) till revisor efter Bengt Åkesson (S) till stiftelserna 
Samfond inom gymnasieskolan i Sala kommun, Familjen Gustav Emil Hedlunds fond, 
Makarna L undins donationsfond, Olle och Eva Cederbergs musikfond, Jacob 
Holmbergs donationsfond, Makarna Holmgrens donationsfond, Robert Wåhlgrens 
fond, Apotekare A Ljunggrens fond, Alfred Göhles gravfond, j E Johanssons 
sjukhjälpsfond, Sala arbetarstugas gåvofond, Alfred Anderssons donationsfond, 
Margareta Alctens fond, Sala judoklubbs fond, Johan Erik och Gustava Erikssons från 
Rutbo gravfon d, K K Olssons i Väsby gravfon d, Bertha Eklunds premiefond och 
Ingemar Österbergs minne t o m 2014-12-31, 

att välja Agneta Selling (S) till revisorersättare efter Elisabeth Nilsson (C) till 
stiftelserna Samfond inom gymnasieskolan i Sala kommun, Familjen Gustav Emil 
Hedlunds fond, Makarna Lundins donationsfond, Olle och Eva Cederbergs 
musikfon d, Jacob Holmbergs donationsfond, Makarna Holmgrens donationsfond, 
Robert Wåhlgrens fond, Apotekare A Ljunggrens fond, Alfred Göhles gravfond, j E 
Johanssons sjukhjälpsfond, Sala arbetarstugas gåvofond, Alfred Anderssons 
donationsfond, Margareta Aldens fond, Sala judoklubbs fond, jo han Erik och Gustava 
Erikssons från Rutbo gravfond, K K Olssons i Väs by gravfond, Bertha Eklunds 
premiefond och Ingemar Österbergs minne t o m 2014-12-31, 

att justera kommunfullmäktiges protokoll§ 137/2012 på så sätt att Sven Elgstedt 
(M) välj till lekmannarevisorsersättare för Sala Silvergruva AB t o m 2014-12-31. 

Utdrag 
Sala Silvergruva AB 
de valda 

Utdragsbestyrkande 
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§ 12 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFUllMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-01-28 

D nr 

Interpellation angående överenskommelse mellan Sala kommun 
och Landstinget Västmanland angående utveckling av sjukhus
området i Sala 

INLEDNING 

Andreas Weiborn (M) hemställer om att få ställa rubricerade interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande Per-Olov Rapp (S). 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att interpellationen får ställas. 

Utdrag 

bevakning 

Utdragsbestyrkande 

16 (18) 



§ 13 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-01-28 

Inkomna medborgarförslag 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att hänskjuta följande medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning: 

Medborgarförslag avseende hyra för central träffpunkt på Kaplanen. 
Medborgarförslaget är inlämnat av Anna-Lena Svedjeman Elfving. 

Medborgarförslag angående maten i Sala kommun. 
Medborgarförslaget är inlämnat av Sarah Svensson. 

Medborgarförslag om att förbättra tillgänglighetsarbetet i Sala kommun. 
Medborgarförslaget är inlämnat av Hanna Westman och Åke Magnusson. 

Medborgarförslag om bandyplan i Sala. 
medborgarförslaget är inlämnat av Olle Nilsson. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

17 (18) 

D nr 



§ 14 

Justerandes sign 

Inkomna motioner 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-01-28 

att hänskjuta följande motioner till kommunstyrelsen för beredning: 

Motion angående omprioritering av snöröjning i Sala kommun. Motionen är 
undertecknad av Christer Gustafsson (C). 

Motion angående trafiklösning vid Dammgatan och Lasarettsgatan. 
Motionen är undertecknad av Marcus Andersson (SBÄ). 

Motion om praktik för de högskoleförberedande programmen på Salas 
gymnasieskolor. 
Motionen är undertecknad av Andreas Weiborn (M). 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

18 (18) 

D nr 


