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Närvarolista 

Beslutande 

Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Närva rande ersättare 

Justerandes sign 

Lars Alderfors (FP) 
Emil Andersson (S) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-10-26 

Maria Arvidsson (V) 
Beatrice Björkskog (FI) 
Magnus Edman (SD) 
Christer Eriksson (C) 
Gustaf Eriksson (C) 
Magnus Eriksson (SBÄ) 
Monica Fahrman (MP) 
Marie Falestål (SBÄ) 
Anna Gillerblad (C) 
Mathias Goldkuhl (M) 
Carola Gunnarsson (C) 
Christer Gustafsson (C) 
Lotta Holmer (S) 
Bengt Jansson (S) 
Ragnhild Jansson (SD) 
Gunhild Kjellberg (SD) 
Viktor Kärvinge (S) 
Fredrik Larsson (M) 
Amanda Lindblad (S) 
Peter Malin (M) 
Pia Nilsson (S) 
Åsa Nilsson (S) 
Kristina Nyberg (S) 
Sickan Palm (KD) 
Elisabet Pettersson (C) 
Per-Olov Rapp (S) 
Johanna Ritvadotter (V) 
Ulrika Spårebo (S) 
Eva Stenberg (S) 
Johan Widen (M) 
Anders Wigelsbo (C) 
Anders Westin (C) 
Hanna Westman (SBÄ) 
Ulf Westman (SBÄ) 
Erik Åberg (MP) 
Mårten Öhrström (C) 

Michael PB Johansson (M) 
Ann-Kristin Lindgren (S) 
Tomas Jansson (S) 
Emilia Jonsson (S) 
Lars Sandberg (SBÄ) 

Agneta Sonnebo (FP) 

Utdragsbestyrkande 
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Närvarande representanter 

Övriga deltagare 

Just erandes sign 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-10-26 

Håkan Pettersson (KD) 
Thomas Calissendorff (S) 
Peter Kraft (M P) 
Sarah Svensson (FI) 
Lena Schilström (FI) 

Jenny Nolhage, kommunchef 
Virve Svedlund, kommunjurist 

Utd ragsbestyrkande 

3 (26) 



I SALA 
KOMMUN 

Justerandes sign 

Innehållsförteckning 

SAM MANTRÄDESPROTO KOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
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Utdragsbestyrkande 

4 (26) 



§ 102 

Justerandes sign 

Ordningsfråga 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-10-26 

Dnr 

Ordföranden föreslår att ä rende nr 10, "Delårsrapport 2015 fö r Sala kommun" och 
ärende nr 11 "Revi sionsrapport samt revisorernas bedömning av delårsrapport" 
utgår, efte rsom "Delå rsrapport 2015 för Sala kommun" inte s kickats ut till 
ledamöterna. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att ä rende nr 10 och ä rende nr 11 utgå r. 

Utdrag 

bevakning 

Utdragsbestyrkande 

S (26) 



I SALA 
KOMMUN 

§ 103 

Just erand es sign 

Anmälningsärenden 

INLEDNING 
Följande ärenden anmäls: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-10-26 

Statistikrapport jml 16 kap 6 h § SoL, samt 28 f och 28 g § LSS, gällande ej 
verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt LSS, för kvartal 3, 2015. 

Dnr 

Länsstyrelsen har utsett Alaittin Temur (S) till ny ledamot i kommunfullmäktige från 
och med den 1 oktober 2015 till och med den 14 oktober 2018. 

Länsstyrelsen har utsett Thomas Calissendorff (S) till ny ersättare i 
kommunfullmäktige efter Alaittin Temur (S) från och med den 1 oktober 2015 till 
och med den 14 oktober 2018. 

Utdragsbestyrkande 

6 (26) 



§ 104 

Justerandes sign 

Avsägelse 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-10-26 

Jonas Ahlin (SBÄ) begär i skrivelse inkommen den 16 oktober 2015 om befri else 
från uppdraget som ledamot i kommunrevisionen. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja Jonas Ahlin (SBÄ) befrielse från ovan nämnda uppdrag, samt 

att överlämna ärendet till valberedningen. 

Utdrag 

kommunrevisionen 
valberedningen 

Utdragsbestyrkande 

7 (26) 

Dnr 



I SALA 
KOMMUN 

§ 105 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-10-26 

Dnr 2015.482 KH nr 62 

Svar på medborgarförslag om offentlig toalett vid Fiskartorget 

INLEDNING 
Birgitta Rosen inkom den 5 juni 2015 med rubricerat medborgarförslag. Förslags
ställaren föreslår att en offentlig toalett inrättas vid Fiskartorget. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/173/1, svar på medborgarförslag. 
Bilaga KS 2015/173/2, yttrande från tekniska kontoret. 
Bilaga KS 2015/173/3, medborgarförslag. 
Ledningsutskottets beslut 2015-09-22, § 193. 
Kommunstyrelsens beslut 2015-10-08, § 168. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i en lighet med kommunstyrelsens fö rslag 

att uppdra till tekniska kontoret att utreda möjligheten att tillskapa ytterligare en 
offentlig toalett i Sala Centrum, samt 

att i övrigt anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 

tekniska kontoret 
förs lagsställaren 

Utdragsbestyrkande 

8 (26) 



§ 106 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-10-26 

Dnr 2015.284 

Svar på medborgarförslag om att flytta Karlbergs kiosk 

INLEDNING 

KH nr 63 

Tommy Karlsson inkom den 26 mars 2015 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att Karlbergs kiosk flyttas ti ll Evelunds rastplats iställ et 
för att rivas. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/174/1, svar på medborgarförslag. 
Bilaga KS 2015/174/2, yttrande från tekniska kontoret. 
Bilaga KS 2015/174/3, medborgarförslag. 
Ledningsutskottets beslut 2015-09-22, 194. 
Kommunstyrelsens beslut 2015-10-08, § 169. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 

tekniska kontoret 
förslagsstä lla ren 

-,E1 
/1 

Utd ragsbestyrkande 

9 (26) 



I SALA 
KOMMUN 

§ 107 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-10-26 

Dnr 2015.392 KH nr 64 

Svar på medborgarförslag om skydd vid gångbro över Västerås
vägen vid Bryggeriet 

INLEDNING 
Gunnel Edlund inkom den 8 maj 2015 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att en skärm eller liknande kl ätterskydd sätts upp vid 
gångbron över Västeråsvägen vid Bryggeriområdet. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/175/1, svar på medborgarförslag. 
Bilaga KS 2015/175/2, yttrande från tekniska kontoret. 
Bilaga KS 2015/175/3, medborgarförslag. 
Ledningsutskottets beslut 2015-09-22, § 195. 
Kommunstyrelsens beslut 2015-10-08, § 170. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att avslå medborgarförslaget. 

Utdrag 

tekniska kontoret 
förslagsställaren 

Utdragsbestyrkande 

Uh {;5 
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§ 108 

Justerandes sign 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-10-26 

Dnr 2015.465 KH nr 65 

Svar på medborgarförslag om båtbryggor och båtuppläggnings
plats i Camitzka parken 

INLEDNING 
Anders Herslöf inkom den 3 juni 2015 med rubricerat medborgarförs lag. 
Förslagsställaren föreslår att marken i Camitzka parken iordningsställs för upp
läggning av roddbåtar samt att ett antal bryggplatser ordnas för dessa. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/176/1, svar på medborgarförslag. 
Bilaga KS 2015/176/2, yttrande från tekniska kontoret. 
Bilaga KS 2015/176/3, medborgarförslag. 
Ledningsutskottets beslut 2015-09-22, § 196. 
Kommunstyrelsens beslut 2015-10-08, § 171. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 
tekniska kontoret 
förslagsställaren 

Utdragsbestyrkande 

11 (26} 



I SALA 
KOMMUN 

§ 109 

Justerandes sign 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-10-26 

Dnr 2015.337 

Svar på medborgarförslag om att införa belöningssystem 

INLEDNING 

KH nr 66 

Martti Kirotar inkom den 20 april 2015 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föres lår att ett belöningssystem fö r de kommunalt anställda 
införs. Förslagsställaren skriver att syftet med belöningssystemet är att bidra till 
ökat intresse samt motivation för att komma med nya ideer, som vidare b idrar till 
rationaliseringar och effektiviseringar. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/185/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens 
ordförande. 
Bilaga KS 2015/185/2, yttrande från personalkontoret. 
Bilaga KS 2015/185/3, medborgarförslag. 
Ledningsutskottets beslut 2015-09-29, § 208. 
Kommunstyrelsens beslut 2015-10-08, § 172. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 
personalkontoret 
förslagsställaren 

Utdragsbestyrka nde 

12 (26) 



I SALA 
KOMMUN 

§ 110 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-10-26 

Dnr 2015.1198 KH nr 67 

Svar på medborgarförslag om säkrare skolväg till Vallaskolan 

INLEDNING 
Carina Fritz inkom den 27 november 2014 med rubricerade medborga rförs lag. 
Förslagss tälla ren föreslå r att gräsmattan jämte personalparkeringen vid Vallaskolan 
asfalteras och blir en säker cykelbana den sista biten till skolan. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/186/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens 
ordförande. 
Bilaga KS 2015/186/2, yttrande från tekniska kontoret. 
Bilaga KS 2015/186/3, medborgarförslag. 
Ledningsutskotte ts beslut 2015-09-29, § 209. 
Kommunstyrelsens beslut 2015-10-08, § 173. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förs lag 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 
tekniska kontoret 
förslagsställaren 

Utdragsbestyrkand e 

13 (26) 



§ 111 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-10-26 

Dnr 2015.653 

Förvärv av Tränaren 11 samt Måns Ols utvärdshus 

INLEDNING 

KH nr 69 

Kommunfullmäktige har 2015-04-27, § 46, beslutat att Sala Industrifastigheter AB 
(SIFAB) ska likvideras. I samband med detta togs även beslutet att SIFABs fastig
heter innan likvidationen ska överlåtas till Sala kommun till ett marknadsvärde. 

Beredning 
Reviderad Bilaga KS 2015/181/1, skrivelse från samhällsbyggnadskontoret, 
enheten för planering och utveckling. 
Ledningsutskottets beslut 2015-09-29, § 202. 
Kommunstyrelsens beslut 2015-10-08, § 162. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att förvärva fastigheten Tränaren 11 till en köpeskilling om 3.100 tkr, 

att förvärva byggnaden kallad Måns Ols utvärdshus på fastigh eten Kristina 4:2 för 
1.500 tkr, 

att Sala kommuns förvärv av fastigheterna sker mot revers, som sedan kvittas i 
samband med Sala Industrifastigheter AB:s likvidation senare under hösten 2015, 
samt 

att köpehandlingarna undertecknas av kommunstyrelsens ordförande. 

Utdrag 
enheten för planering och utveckling 

Utdragsbestyrkande 

14 (26) 



§ 112 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-10-26 

Dnr 2014.684 

Svar på motion om utbyggnad av scenen i Ställverket vid 
Täljstenen 

INLEDNING 

KH nr 70 

Joachim Nordlund (V) och Gunne l Söderström (V) inkom den 29 apr il 2014 med 
rubri cerad motion. Motionärerna föreslå r att kommunfullmäkt ige bes luta r om en 
utredning av utbyggn ad av scenen i Ställverket. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/177 /1, svar på motion. 

Bilaga KS 2015/177 /2, yttrande från kultur och fritid. 
Bilaga KS 2015/177 /3, motion. 
Ledningsuts kottets beslut 2015-09-22, § 197. 
Kommunstyre lsens beslut 2015-10-08, § 174. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige bes luta r i enlighe t med kommunsty re lsens förs lag 

att anse motion en besvarad. 

Utdrag 

kultur- och fritid 

Utdragsbest yrkande 

15 126) 



§ 113 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammant rädesdatum 

2015-10-26 

Svar på motion om att utreda koncernbolag 

INLEDNING 

Dnr 2015.479 KH nr 71 

Tommy Johansson (S) inkom den 4 juni 2015 med rubricerad motion. Moti onä ren 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar om en utredning om konce rnbolag. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/178/1, svar på motion. 
Bilaga KS 2015/178/2, yttrande från ekonomikontoret. 
Bilaga KS 2015/178/3, motion. 
Ledningsutskottets beslut 2015-09-22, § 198. 
Kommunstyrelsens beslut 2015-10-08, § 175. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att avslå motionen. 

Utdrag 
ekonomikontoret 

Utdragsbestyrkande 

16 (26) 



§ 114 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesda tum 

2015-10-26 

Dnr 2015.930 KH nr 72 

Svar på motion om miljöcertifiering av Sala kommuns och 
kommunala bolags framtida byggnader samt vid ombyggnation av 
befintliga byggnader 

INLEDNING 
Erik Åberg (MP) inkom den 9 september 2014 med rubricerad motion. Motionären 
föresl år att Sala kommun utreder vilket miljöcertifieringssystem som bör användas 
av kommunen och dess bolag, och att kommunen fattar ett principbeslut om att alla 
dess bolag och de kommunala bolagens framtida byggnader och renoverade/om
byggda fastigheter miljöcertifie ras. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/184/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande. 
Bilaga KS 2015/184/2, yttrande från Salabostäder AB. 
Bilaga KS 2015/184/3, yttrande från tekniska kontoret. 
Bilaga KS 2015/184/4, yttrande från samhällsbyggnadskontoret. 
Bilaga KS 2015/184/5, motion. 
Ledningsutskottets beslut 2015-09-29, § 207. 
Kommunstyrelsens beslut 2015-10-08, § 176. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att ta fram förslag till en miljö- och 
klimatstrategi som ett styrdokument för det fortsatta arbetet med miljö- och 
klimatarbetet i Sala kommun, samt 

att i övrigt anse motionen besvarad. 

Utdrag 
kommunchefen 
samhällsbyggnadskontoret 
tekniska kontoret 
Salabostäder AB 

Utdragsbestyrkande 

17 (26) 



§ 115 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-10-26 

Dnr 2015.641 KH nr 73 

Sammanställning av motioner som ej behandlats inom ett år 

INLEDNING 
Enligt kommunallagen, 5 kap 33 §, skall motion beredas så, att fullmäktige kan fatta 
beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredning inte kan avslutas 
inom denna tid, ska ll detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till 
fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare 
handläggning. Enligt fullmäktiges arbetsordning skall kommunsty relsen göra denna 
redovisning vid fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 

Beredning 
Bilaga KS 201 5/187 / 1, miss iv. 
Bilaga KS 201 5/187 /2, sammanstä llning. 
Ledningsuts kottets beslut 2015-09-29, § 210. 
Kommunstyrelsens beslut 2015-10-08, § 177. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige besluta r i enlighet med kommunstyrelsens fö rslag 

a tt godkänna redovisningen och lägga den till handli ngarna. 

Utdrag 
administrativa enheten 

Utdragsbestyrkande 

18 126) 



I SALA 
KOMMUN 

§ 116 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-10-26 

Dnr 2015.642 KH nr 74 

Sammanställning av medborgarförslag som ej behandlats inom ett 
år 

INLEDNING 
Enligt kommunallagen, 5 kap 33 §, skall medborgarförslag beredas så, att fullmäk
tige kan fatta beslut inom ett år från det att medborgarförslaget väcktes. Om bered
ning inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som kommit fram vid 
beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva 
medborgarförslaget från vidare handläggning. Enligt fullmäktiges arbetsordning 
skall kommunstyrelsen göra denna redovisning vid fu llmäkt iges ordinarie samman
träden i april och oktober. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/188/1, missiv. 
Bilaga KS 2015/188/2, sammanställning. 
Ledningsutskottets beslut 2015-09-29, § 211. 
Kommunstyrelsens beslut 2015-10-08, § 178. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens fö rslag 

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

Utdrag 
administrativa enheten 

Utdragsbestyrkande 

19 (26) 



§ 117 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-10-26 

Dnr 2015.608 KH nr 75 

Redovisning av verkställande av bifallna motioner och med
borgarförslag 

INLEDNING 
Redovisning av motioner och medborgarförslag som bifallits men ännu ej verk
ställts. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/189/1, missiv. 
Bilaga KS 2015/189/2, redovisning. 
Ledningsutskottets beslut 2015-09-29, § 212. 
Kommunstyrelsens beslut 2015-10-08, § 179. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

Utdrag 
administrativa enheten 

Utdragsbestyrkande 

20 (26) 



§ 118 

Justerandes sign 

Kompletteringsval 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-10-26 

Dnr 

att välja Per-Olov Rapp (S) till ledamot i styrelsen för Salabostäder AB efter Jan Sund 
(S) till och med ordinarie bolagsstämma 2016. 

Utdrag 
Salabos täde r AB 
Marie Öhlund 

Utdragsbestyrkande 

21 {26) 



§ 119 

Justerandes sign 

Inkomna motioner 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-10-26 

att hänskjuta följande motioner till kommunstyre lsen för beredning: 

Motion om mål för Solel. 
Motionen är unde rtecknad av Viktor Kärvinge (S). 

Motion om att uppföra en vattenplan för Sala. 
Motionen är undertecknad av Viktor Kärvinge (S). 

Utdrag 
kommunstyr elsen 

Utd ragsbestyrkande 

22 (26) 

Dnr [Skriv dnr] 

1 



I SALA 
KOMMUN 

§ 120 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-10-26 

Dnr 

Interpellation till vård- och omsorgsnämndens ordförande om 
plan för att undvika personalflykt från socialtjänst/äldreomsorg 

INLEDNING 
Kristina Nyberg (S) hemställer om att få ställa rubricerade interpellatio n t ill vård
och omsorgsnämndens ordförande Christer Eriksson (C). 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att interpellationen får ställas. 

Interpellationen kommer att besvaras vid näs tkommande sammanträde. 

Utdrag 
bevakning 

Utdragsbestyrkande 

23 (26) 



§ 121 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-10-26 

Dnr 

Interpellation till kommunalrådet om kulturkvarteret Täljstenen 
samt ny kulturlokal 

INLEDNING 
Johanna Ritvadotter (V) hemställer om att få ställa rubricerade interpellation till 
kommunalrådet Carola Gunnarsson (C). 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att interpellationen får ställas. 

Interpellationen kommer att besvaras vid nästkommande sammanträde. 

Utdrag 

bevakning 

Utdragsbestyrkande 

24 (26) 



§ 122 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-10-26 

Fråga till kommunalrådet om svenskt kött och svenska 
köttprodukter i kommunens verksamheter 

INLEDNING 

Dnr 2015.732 

Beatrice Björkskog (FI) ställer rubricerade fråga till kommunalrådet Carola 
Gunnarsson (C). 

Carola Gunnarsson (C) besvarar frågan. 

Utdragsbestyrkande 

25 (26) 



§ 123 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-10-26 

Fråga till kommunalrådet om CEMR-deklarationen 

INLEDNING 

Dnr 2015.733 

Beatrice Bjö rkskog (FI) s täller rubrice rade fråga till kommunalrådet Caro la 
Gunnarsson (C). 

Carola Gunnarsso n (C) besvarar frågan. 

Utdragsbestyrkande 

26 126) 


