SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2011-05-30

Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Stadshuset, Vänersalen, kl 18.00 – 19.25

Beslutande

Se nästa sida

Övriga deltagande

Jonas Hedberg, Mariehus AB
Rolf Åkesson, MTEAB

0

§ 63
§ 64

Utses att justera

Sture Pettersson (s) och Rune Skogsberg (c)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret senast den 10 juni 2011, klockan 13.00

Underskrifter
Sekreterare

....................................................................

Paragrafer

61 - 78

Rolf Sjöström
Ordförande

.....................................................................................................................................

Gerd Larsson
Justerande

.....................................................................................................................................

Sture Pettersson (s)

Justerandes signatur

Rune Skogsberg (c)

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-05-30

Kommunfullmäktige
Beslutande:
Gerd Larsson (s)
Jan Wahn (c)
Urban Ahlin (s)
Jens Söder (s)
Linnéa Wall (s)
Therése Weckström (s)
Ola Bertilsson (s)
Leif Andersson (s)
Leif Udéhn (s)
Gun-Brith Alenljung (s)
Marianne Johansson (s)
Sture Pettersson(s)
Ida Ekeroth (s)
Björn Nilsson (s)
Marie Molin (s)
Håkan Fernström (s)
Cathrine Kronberg (m)
Sten Bergheden (m)
Anita Ahl (m)
Charlotte Matsson (m)
Johan Nordström (m)
Gunilla Hellsten-Boman (m)
Stellan Kronberg (m)
Marianne Aldén (m)
Ingbritt Andersson (m)
John-Gunnar Nilsson (m)
Mikael Axelsson (m)
Siv Samuelsson (m)
Björn Fagerlund (m)
Per Rosengren (v)
Åsa Olsson (v)
Mikael Jonsson (v)
Emelie Olsson (v)
Daniel Nilsson (v)
Christer Dalvik (map)
Anna Stenlund (map)
Evert Eklind (map)
Margareta Berggren (map)
Rune Skogsberg (c)
Leif Andersson (c)
Stig H Johansson (fp)
Leif Jonegård (fp)
Christer Svanström (fp)
Anders Svärd (kd)
Magnus Landgren (kd)
Nils Farken (mp)
Bengt Erik Askerlund (mp)
Gabriella Svensson (sd)
Ingemar Brelid (sd)
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Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-05-30

Kommunfullmäktige
Kf § 61

KS 2011/0164

Medborgarförslag angående organdonation
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Bakgrund
Margareta Jacobsen, Hasslerör, Mariestad, har i ett medborgarförslag föreslagit att kommunfullmäktige i Mariestad ska göra ett aktivt val angående organdonationer genom att
starta projektet ”Donera mera” i syfte att göra Mariestad till den stad i Sverige med flest
donatorer 2030.
___________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-05-30

Kommunfullmäktige
Kf § 62

Redovisning av beslut inom socialnämndens verksamhetsområden
som inte har verkställts
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämnden ska för varje kvartal lämna en rapport till socialstyrelsen över de beslut
inom socialtjänsten som inte har verkställts. Rapporten ska även anmälas till kommunfullmäktige. Socialnämnden har nu lämnat en rapport för kvartal ett 2011.
Redovisningen antecknas till protokollet.
___________________________________________________

Socialnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-05-30

Kommunfullmäktige
Kf § 63

Information om Mariehus Fastigheter AB:s verksamhet
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mariehus Fastigheter AB informerar – i enlighet med föreskrifter för bolaget – genom
verkställande direktören Jonas Hedberg, om bolagets verksamhet. Redovisningen omfattar även dotterbolagens verksamhet.
Informationen antecknas till protokollet.
___________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-05-30

Kommunfullmäktige
Kf § 64

Information om Mariestad Töreboda Energi AB:s verksamhet
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mariestad Töreboda Energi AB informerar – i enlighet med föreskrifter för bolaget genom verkställande direktören Rolf Åkesson, om bolagets verksamhet. Informationen
omfattar även dotterbolagens verksamhet.
Informationen antecknas till protokollet.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-05-30

Kommunfullmäktige
Kf § 65

KS 2011/0132

Prognos 1 år 2011 för Mariestads kommun
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Kommunfullmäktige antecknar redovisningen till protokollet.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har sammanställt prognos 1 år 2011 för Mariestads kommun.
Enligt beslut i kommunstyrelsen ska de nämnder som uppvisar underskott i de ekonomiska prognoserna presentera en åtgärdsplan för hur de ska uppnå en budget i balans.
Åtgärdsplanen ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott.
Socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt tekniska nämnden har redovisat
underskott i prognos 1.
(Bilaga 22 A-B)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämnden
Tekniska nämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Ekonom Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-05-30

Kommunfullmäktige
Kf § 66

KS 2011/0113

Risk- och sårbarhetsanalys för Mariestads kommun
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner ”Risk- och sårbarhetsanalys för Mariestads kommun”
att gälla för mandatperioden 2011-2014. Berörda nämnder får i uppdrag att följa riskoch sårbarhetsanalysens åtgärdsplan.
Bakgrund
Enligt lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid ska landets kommuner upprätta en risk- och sårbarhetsanalys. Analysen ska antas
i början av varje mandatperiod och utgör, tillsammans med kommunens krisledningsplan
vid allvarliga och extraordinära händelser, en grund för kommunens skadeförebyggande
arbete.
Målet med risk- och sårbarhetsanalysen är att klarlägga risker, sårbarhet och det skyddsvärda i förvaltningarnas verksamhet. Analysen ska vidare leda till förslag på åtgärder som
kan skapa en robustare organisation för att möta olika händelser som kan leda till en
större kris eller extraordinär händelse.
Beslutsförslaget har tagits fram av säkerhetssamordnare Henrik Gustafsson i samverkan
med kommunledning, berörda förvaltningschefer samt deras arbetsgrupper.
Kommunstyrelsens förslag
Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige
Ordföranden tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige har
beslutat i enlighet med förslaget.
(Bilaga 23 A-C)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Säkerhetssamordnare Henrik Gustafsson
Kommunchef Lars Arvidsson
Samtliga förvaltningschefer

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-05-30

Kommunfullmäktige
Kf § 67

KS 2011/0114

Krisledningsplan, inklusive befogenhetsdokument för POSOM, vid
allvarliga och extraordinära händelser i Mariestads kommun
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Kommunfullmäktige antar ”Krisledningsplan vid allvarliga och extraordinära händelser i
Mariestads kommun” att gälla för mandatperioden 2011-2014.
Bakgrund
Enligt lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid ska landets kommuner ta fram en krisledningsplan för hantering av allvarliga och
extraordinära händelser. Krisledningsplanen ska antas i början av varje mandatperiod
och utgör tillsammans med kommunens risk- och sårbarhetsanalys en grund för kommunens skadeförebyggande arbete.
Målet med krisledningsplanen är, i likhet med risk- och sårbarhetsanalysen, att skapa en
robustare organisation för att möta olika händelser som kan leda till en större kris eller
extraordinär händelse. I krisledningsplanen ingår även befogenhetsdokument för Maristads POSOM-grupp. I kapitel 16 beskrivs POSOM:s bakgrund, uppgifter och ledning
samt organisation.
Beslutsförslaget har tagits fram av säkerhetssamordnare Henrik Gustafsson i samverkan
med kommunledning, stadsjuristen och berörda förvaltningschefer.
Kommunstyrelsens förslag
Förslaget överensstämmer med kommunfullmälktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige
Ordföranden tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige har
beslutat i enlighet med förslaget.
(Bilaga 24 A-C)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Säkerhetssamordnare Henrik Gustafsson
Kommunchef Lars Arvidsson
Samtliga förvaltningschefer

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-05-30

Kommunfullmäktige
Kf § 68

KS 2010/0050

Köpekontrakt för försäljning av mark inom Livbåten 1
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet med Vänervyn 1 AB, 556796-1866,
Boråsvägen 15, 523 37 i Ulricehamn, genom vilket kommunen överlåter del av fastigheten Livbåten 1 om ca 2961 kvadratmeter till bolaget.
Den totala ersättningen, inklusive ersättning för gata, va-anslutning och moms, uppgår
till 1 816 299 kronor.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har tagit fram ett förslag till köpekontrakt. Genom kontraktet överlåter kommunen mark för bebyggesle med flerbostadshus inom den nya stadsdelen Sjöstaden i Mariestads tätort.
Köpeskillingen för marken har överenskommits till 570 349 kronor. Ersättningen för vaanslutning samt gatukostnader uppgår till 455 955 kronor. Totalt, inklusive moms, uppgår ersättningen till 1 816 299 kronor.
Kontraktet avsåg urspungligen försäljning till Hökerum Bygg AB. Företaget har efter de
första förhandlingarna meddelat att de vill teckna avtal via dotterbolaget Vänervyn 1 AB.
Kommunstyrelsens förslag
Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige
Ordföranden tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige har
beslutat i enlighet med förslaget.
(Bilaga 25 A-C)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Planeringschef Kristofer Svensson
Mark- och exploateringsingenjör Erik Randén

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-05-30

Kommunfullmäktige
Kf § 69

KS 2011/0120

Begäran om tilläggsanslag från valnämnden
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Kommunfullmäktige beviljar valnämnden tilläggsanslag om 275 tkr för att täcka den
merkostnad som uppstår med anledning av omvalet.
Tilläggsanslaget om 275 tkr ska belasta kommunens resultat för innevarande år.
Bakgrund
Valprövningsnämnden har beslutat att valet till landstingsfullmäktige i Västra Götaland
ska göras om. Valet genomfördes söndagen den 15 maj 2011.
Eftersom omvalet inte var känt vid kommunens budgetarbete för 2011, har kommunen
inte satt av medel för omvalet. Valnämnden har därför begärt tilläggsanslag för omvalet.
Stadsjuristen har beräknat tilläggsanslaget till 275 tkr.
Kommunstyrelsens förslag
Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige
Ordföranden tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige har beslutat i enlighet med förslaget.
(Bilaga 26 A-B)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Valnämnden
Stadsjurist Rolf Sjöström
Ekonomichef Maria Vaziri
Ekonom Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-05-30

Kommunfullmäktige
Kf § 70

KS 2011/0071

Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________------____----

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Karl-Gunnar Sandström (map) till ny ersättare efter Rune
Eriksson (map) i barn- och utbildningsnämnden.
Behandling i fullmäktige
Fullmäktige har tidigare valt ersättaren Rune Eriksson till ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden. Valberedningen har nu återkommit med förslag på ny ersättare efter
Eriksson.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Barn- och utbildningsnämnden
Karl-Gunnar Sandström
Rune Eriksson
Lönekontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-05-30

Kommunfullmäktige
Kf § 71

KS 2011/0135

Val av ledamot i miljö- och byggnadsnämnden
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Johan Magnusson (m) till ny ledamot efter Lars Wörlén (m)
i miljö- och byggnadsnämnden.
Behandling i fullmäktige
Fullmäktige har tidigare entledigat ledamoten Lars Wörlén (m) från uppdraget att vara
ledamot i miljö- och byggnadsnämnden. Valberedningen har nu återkomit med förslag
på ny ledamot efter Wörlén.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Miljö- och byggnadsnämnden
Johan Magnusson
Lars Wörlén
Lönekontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-05-30

Kommunfullmäktige
Kf § 72

KS 2011/0140

Val av ersättare i styrelsen för Mariehus AB
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Rune Eriksson (map) till ny ersättare i styrelsen för Mariehus
AB efter Bo Hjalmarsson (map).
Behandling i fullmäktige
Fullmäktige har tidigare entledigat Bo Hjalmarsson (map) från uppdraget att vara ersättare i styrelsen för Mariehus AB. Valberedningen har nu återkommit med förslag på ny ersättare efter Hjalmarsson.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rune Eriksson
Bo Hjalmarsson
Mariehus AB
Lönekontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-05-30

Kommunfullmäktige
Kf § 73

KS 2011/0140

Val av ersättare i styrelsen för Mariehus Fastigheter AB
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Rune Eriksson (map) till ny ersättare i styrelsen för Mariehus
Fastigheter AB efter Bo Hjalmarsson (map).
Behandling i fullmäktige
Fullmäktige har tidigare entledigat Bo Hjalmarsson (map) från uppdraget att vara ersättare i styrelsen för Mariehus Fastigheter AB. Valberedningen har nu återkommit med förslag på ny ersättare efter Hjalmarsson.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rune Eriksson
Bo Hjalmarsson
Mariehus AB
Lönekontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-05-30

Kommunfullmäktige
Kf § 74

KS 2010/0298

Val av ny ordförande i miljö- och byggnadsnämnden
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Kenneth Carlsson (s) från uppdraget att vara ordförande
i den gemensamma miljö- och byggnadsnämnden och väljer Johan Cord (s) till ny ordförande efter Carlsson. (Nominerad av Töreboda).
Behandling i fullmäktige
Kenneth Carlsson (s) har begärt att bli entledigad från uppdragen att vara ledamot och
ordförande i den gemensamma miljö- och byggnadsnämnden.
Kommunfullmäktige i Töreboda har beviljat Carlssons begäran om att bli entledigad från
uppdraget att vara ledamot i nämnden och valt ny ledamot efter Kenneth Carlsson. Eftersom Mariestads kommun är så kallad värdkommun ankommer det på Mariestads
kommun att välja ny ordförande. Töreboda kommun har nominerat Johan Cord (s) till
uppdraget att vara ordförande i nämnden.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Johan Cord
Kenneth Carlsson
Miljö- och byggnadsnämnden
Töreboda kommun
Gullspångs kommun
Lönekontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-05-30

Kommunfullmäktige
Kf § 75

KS 2011/0145

Entledigande från uppdrag att vara ledamot i kommunfullmäktige
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Kommunfullmäktige bifaller framställningen. Ny röstsammanräkning ska begäras hos
länsstyrelsen för att få utsett ny ledamot efter Björn Berggren (-).
Behandling i fullmäktige
Björn Berggren (-) har begärt att bli entledigad från uppdraget att vara ledamot i kommunfullmäktige.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Björn Berggren
Länsstyrelsen
Lönekontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-05-30

Kommunfullmäktige
Kf § 76

KS 2011/0145

Entledigande och val av ersättare i kommunstyrelsen
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Björn Berggren (-) från uppdraget att vara ersättare i
kommunstyrelsen. På förslag av valberedningen väljer fullmäktige Evert Eklind (map) till
ny ersättare efter Berggren.
Behandling i fullmäktige
Björn Berggren (-) har begärt att bli entledigad från uppdraget att vara ersättare i kommunstyrelsen.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Björn Berggren
Evert Eklind
Kommunsekreterare Ola Blomberg
Lönekontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-05-30

Kommunfullmäktige
Kf § 77

KS 2011/0153

Entledigande och val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Ulrika Keidser Flygare (s) från uppdraget att vara ersättare i barn- och utbildningsnämnden. På förslag av valberedningen väljer fullmäktige Sture
Pettersson (s) till ny ersättare efter Keidser Flygare.
Behandling i fullmäktige
Ulrika Keidser Flygare (s) har begärt att bli entledigad från uppdraget att vara ersättare i
barn- och utbildningsnämnden.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ulrika Keidser Flygare
Sture Pettersson
Barn- och utbildningsnämnden
Lönekontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-05-30

Kommunfullmäktige
Kf § 78

KS 2011/0165

Entledigande och val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Lars Björnfot (s) från uppdraget att vara ersättare i barnoch utbildningsnämnden. På förslag av valberedningen väljer fullmäktige Ola Bergqvist
(s) till ny ersättare efter Björnfot.
Behandling i fullmäktige
Lars Björnfot (s) har begärt att bli entledigad från uppdraget att vara ersättare i barn- och
utbildningsnämnden.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lars Björnfot
Ola Bergqvist
Barn- och utbildningsnämnden
Lönekontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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ANSLAGSBEVIS
___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2011-05-30

Anslagsdatum

2011-06-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anslag tas ner

2011-07-04

...............................................................................................................

Malin Eriksson
___________________________________________________________________________________________________________

