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587
Val av justerare

Beslut

Jaana Tilles (S) utses attjustera protokollet.

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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5BB
Fastställande av dagordning

Beslut

Dagordningen fastställs med följande ändringar:

- Punkt 14, utveckling av Tellusprojektet (KS zorz.zrr) flyttas till punkt 4
- Punkt 3, Förvaltningschefen informerar, fl¡tas till punkt 15

- Tillägg: som punkt 16läggs Förändring av tjänstemannaorganisationen på

kommunledningskontoret (KS zorz.rSz)

Justerandes sign I usterandes Utd ragsbestyrkande
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5Be
Investeringsmedel till fritidsnämnden för utveckling av Tellus-projektet

(KS 2012.277)

Beslut

Arbetsutskottet lämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande .

Anteckning
Bordläggning av ärendet till rr.zo då ärendet togs upp igen för vidare diskussion'

Ärendet i korthet

Fritidsförvaltningen har gjort en utredning som visar på att det finns verksamhetsmässiga och

ekonomiska fördelar med att säga upp nuvarande kontrakt på Nova och fl¡ta verksamheten till
Vallentuna gymnasiums lokaler. Lokalerna kan omformas så att de ffller de behov

ungdomsverksamheten har. Det går att göra ekonomiska och materiella samordningsvinster som

gJrnnar samtliga verksamheter och det möjliggör ett kvalitativt ungdomsarbete baserat i lokaler där

ungdomar vistas. Det ger också förutsättningar för att arbeta vidare med de uppdrag som ges via

kommunplan och verksamhetsplan vad gäller mötesplatser för unga.

Investeringen finns med i förslag till Kommunplan 2013-15.

Yrkanden
örjan Lid (M) yrkar bordläggning av ärendet till rr.zo då ärendet tas upp igen för vidare diskussion'

örjan Lid (M) yrkar att arbetsutskottet lämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget

ställningstagande .

Propositionsordn¡ng
Ordfórande örjan Lid (M) ställer proposition på sitt eget bordläggningsyrkande och finner att

arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed'

Ordförande Örjan Lid (M) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att arbetsutskottet

beslutar i enlighet därmed.

Handlingar
1. FN g Sg 2ot2-o1-24, Utredning ungdomsverksamheten i framtiden - Tellusprojektet

2. Utveckling av Tellusprojektet, Tjänsteskrivelse från fritidsfórvaltningen

3. SlutrapportTellusprojektet
4. Utveckling av Tellusprojektet.

Expedieras till

Akten

Handläggare

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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5s0
Gynna lokal produktion ¡ kommande upphandlingar, tidigare KS 2OOg.2S4
(KS 2011.3s2)

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen, anser uppdraget slutfört och ställer sig
positiva till försöksverksamhet.

Ärendet i korthet
Kommunstyrelsen beslutade den rz december 2o1r att ge kommunledningskontoret i uppdrag att
utreda upphandling i mindre inköpsområden samt att redovisa till kommunstyrelsen i juni zorz.

Upphandlingsenheten har under våren zorz haft praktikanter från YH Logistikhögskolan som har
giort en förstudie för upphandling i mindre inköpsområden, se bifogad handling
Marknadsundersökning inför kommande livsmedelsupphandling i Vallentuna kommun - förstudie.

Förstudien presenteras den 14 juni 2012 till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Yrkanden

Örjan Lid (M) yrkar att arbetsutskottet tackar för informationen, anser uppdraget slutfört och ställer
sig positiva till försöksverksamhet.

Propositionsordning

Ordförande örjan Lid (M) ställer proposition på sitt eget y,rkande och finner att arbetsutskottet
beslutar i enlighet därmed.

Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2ot l-t 1-24 S r8 r

Handlingar
1. Gynna lokal produktion i kommande upphandlingar
2. Utkast Marnadsundersökning inför kommande livsmedelsupphandling i Vallentuna kommun

förstudie

B. Samordnade transporter Grön upphandling
4. Rapport S+Adert+Södertälje N+närodlat slutversion zot2-o¡-oz
S. Södertälje - kostpolicy

Expedieras till

Akten

Justerandes sign

1'r'

UtdragsbestyrkandeJusterandes sign
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5el
Motion (DEX) Rusta upp badplatserna iKårsta och Brottby (KS 2OL1- 166)

Beslut

Arbetsutskottet lämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Ärendet i korthet

Demoex har inkommit med en motion med förslag att:
"Se till så att kommunen tar hand om de få badplatser som faktiskt är kommunala och rustar upp dem
inför badsäsongen."
Motionen har skickats på remiss till fritidsnämnden.

Yrkanden
Raimo Vuojärvi (M) yrkar att arbetsutskottet lämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget

ställningstagande .

Propositionsordning
Ordförande örjan Lid (M) ställer proposition på Raimo Vuojärvis (M) yrkande och finner att
arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed.

Handlingar

1. Svar på motion (DEX) Rusta upp badplatserna i Kårsta och Brottby, tjänsteskrivelse
2. Motion (DEX) Rusta upp badplatserna i Kårsta och Brottþ
3. Svar på motion DEX-Rusta upp badplatserna i Kårsta och Brottby, Yttrande FNg 71

Expedieras till

Akten

Justerandes sign

"rr
Utdragsbestyrka ndeJusterandes sign
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Motion (S) om att anlägga Hälsans stig med tillhörande "Utegym" (KS

20Lt.307)

Beslut

Arbetsutskottets förslag:

Kommunst''relsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen (S) om att anlägga Hälsans stig
med tillhörande "utegym". Kommunstyrelsen föreslår istället samhällsbyggnadsförvaltningen får i
uppdrag att, i nära samarbete med fritids- och kulturförvaltningen, utreda hur Hälsans stig skulle
kunna genomföras i Vallentuna.

Reservation
Jaana Tilles (S) reserverar sig till förmån för (S)-yrkande.

Ärendet i korthet

Socialdemokraterna i Vallentuna yrkar i en motion till kommunstyrelsen i oktober 2011 att:
. Hälsans stig initieras och färdigställs på flera platser i Vallentuna kommun
. Att s.k. "uterym" placeras i närheten av dessa stigar
I motionen anges att målet ska vara att Hälsans stig ska vara klara år zor3.
Motionen har sänts på remiss till fritidsnämnden. Fritidsnämnden yttrar i sitt remissvar zorz-oz-23 $

14 att en Hälsans stig med eller utan "utegrm" är en intressant idé, men att frågan bör utredas vidare i
projektform innan beslut fattas.
Samhällsbyggnadsförvaltningen instämmer i fritidsnämndens yttrande om att Hälsans stig är en

intressant idé. Med anledning av pågående och planerade ombyggnadsprojekt i Vallentunas centrala
delar kan det vara svårt att färdigställa Hälsans stig redan under zor3.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser därför att motionen bör avslås, men att frågan bör utredas
vidare i projektform.

Yrkanden

Örjan Lid (M) yrkar att arbetsutskottet föreslår att:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen (S) om att anlägga Hälsans stig
med tillhörande "utegym". Kommunstyrelsen föreslår istället samhällsbyggnadsförvaltningen får i
uppdrag att, i nära samarbete med fritids- och kulturförvaltningen, utreda hur Hälsans stig skulle
kunna genomföras i Vallentuna.

Jaana Tilles (S) yrkar bifall till (S)-motionen.

Propositionsordning
Ordföranden örjan Lid (M) ställer sitt yrkande mot Jaana Tilles (S)-yrkande och finner att
arbetsutskottet bifaller hans yrkande.

Handlingar

1. Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om att anlägga Hälsans stig med tillhörande "utegym"
2. Motion (S) - att anlägga Hälsans stig med tillhörande "IJtegym"
3. Protokollsutdrag, FN $ r4, 2ot2-o2-29, Motion (S) - Anlägg Hälsans stig med tillhörande

"uterym"

Justerandes sign Juste n Utd ragsbestyrka nde
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4. Hälsans stug med utegym, remisssvar förande motion (S) - tjänsteskrivelse från
fritidsförvaltningen

Expedieras till

Akten

Fritidsnämnden

Handläggare Fritidsftirvaltningen

J u stera Utd ragsbestyrka ndeJusterandes sign
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Kommunal borgen Vallentunavatten AB 2012 (KS 20t2.223)

Beslut

Arbetsutskottets förslag:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla Vallentunavatten AB:s anhållan om
kommunal borgen på r3,o mnkr budgetåret zorz.

Ärendet i korthet
Vallentunavatten AB anhåller om kommunal borgen för ett lån på r3,o mnkr.
Vallentunavatten AB har enligt fastställd budget for zorz beslutat om VA-investeringar på totalt 66,8
mkr. För projektering och byggnation avvatten- och avloppsanläggningar för bla Kårsta by och

Centralvägen samt distriktsmätare i Vallentuna trafikplats och Bällsta station och projektering av Åby
Ängar Lokalgata, behöver investeringarna finansieras med upptagande av nya lan på 13 mkr.
Vallentunavatten AB ägs av Roslagsvatten AB som är ett kommunalägt bolag. Samtliga lån i
Vallentunavatten AB har kommunal borgen och det är en förutsättning för att banker och
finansinstitut skall bevilja lån.
Vallentuna kommuns samlade borgensåtagande till Vallentunavatten AB uppgick vid årsbokslutet
2011till t7o,t mnkr.
Ärendet behandlades vid KSAU den z8 maj zorz och återremitterades på grund av felaktigheter i
underlaget.

Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott zorz-o5-3r $ 83

Handlingar

1. Borgen Vallentunavatten AB, 2012, tjänsteskrivelse
2. Protokoll för styrelsemöte i Vallentunavatten AB zorr-rr-r8, bilaga till ansökan om kommunal

borgen
3. Lista över ledningsnät, pumpstationer och tryckstegringsstationer i Vallentuna, bilaga till

ansökan om kommunal borgen
4. Ansökan om kommunal borgen från Vallentunavatten AB för 2otz - NYVERSION

Expedieras till

Redovisningsansvaúge Marie Walìin

Vallentunavatten AB

Roslagsvatten AB

Justerandes sign

Y
UtdragsbestyrkandeJusterandes sign
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5s4
Äskande av extra anslag för lokaleffektivisering på Hjälmstaskolan, Barn-

och ungdomsnämnden (KS 2012.253)

Beslut

Arbetsutskottets förslag:

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta om bifall till äskande från Barn- och
ungdomsnämnden om 2,8 miljoner kronor för lokaleffektivisering på Hjälmstaskolan.

Ärendet i korthet
Hjälmstaskolan har flera specialsalar som står tomma och den nya hyresmodellen
som infördes 2o1r leder till ett stort behov av att lokaleffektivisera. Samtidigt behöver
Resurscentrums enhet Vallen utöka. Förslaget innebär att Vallen tar över nuvarande
hemkunskapssal, och hemkunskapen fl¡tar in i Hjälmstaskolans huvudbyggnad, dels
i en av bildsalarna och delvis även i en av textilsalarna. För att genomföra denna
lokaleffektivisering behöver barn- och ungdomsnämnden ett tillskott om 2,8 miljoner
kronor.
Kommunledningskontoret görbedömningen att utrymme för denna lokaleffektivisering ryms inom
ramen frir investeringar då den finns med i Kommunplanen 2o13-2o1s.

Handlingar

1 Äskande av extra anslag för lokaleffektivisering på Hjälmstaskolan

Expedieras till

Akten

Handläggare

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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5es
Avskrivning av skuld: Bällstabergsskolan (KS 2012.269)

Beslut

Arbetsutskottets föreslag :

Kommunstyrelsen avslår ansökan om avskrirming av Bällstabergsskolans underskott om 3SSo tkr.

Reservation
Jaana Tilles (S) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Ärendet i korthet
Resultatenheten Bällstabergsskolan har ett underskott medan Barn- och ungdomsnämnden som
helhet har ett överskott i eget kapital.
Avskrivning av Bällstabergsskolans underskott föreslås lösas genom att överskott i eget kapital inom
Barn- och ungdomsnämndens fasta budgetram används..

Yrkanden
Jaana Tilles (S) yrkar att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att bifalla ansökan.

örjan Lid (M) yrkar att arbetsutskottet föreslår att:

Kommunstyrelsen avslår ansökan om avskrivning av Bällstabergsskolans underskott om gSSo tkr.

Propositionsordning
Ordföranden örjan Lid (M) ställer sitt yrkande mot Jaana Tilles (S)-yrkande och finner att
arbetsutskottet bifaller hans yrkande.

Handlingar

t. Avskrivning av Bällstabergsskolans underskott
2. BUN g SS, 2o12-o5-r5, Avskrivning av skuld: Bällstabergsskolan

Expedieras till

Akten

Handläggare

Justerandes sign

\r
Utdragsbestyrka ndeJusterandes sign
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5e6
Investeringsmedel till konstgräsplaner (KS 2012.274)

Beslut

Arbetsutskottets förslag:

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta om avslag på Fritidsnämndens äskande om
investeringsmedel och utökning av driftsbudget.

Reservation
Jaana Tilles (S) reserverar sig mot beslutet.

Ärendet i korthet

Fritidsnämnden äskar investeringsanslag till wå konstgräsplaner om t3,5 mkr samt om en utökning av

driftsbudget på grund av detta med z mkr per år.
Investeringen finns inte med i Kommunplanen zorz-zor4 och inte heller i förslaget till Kommunplan
2ot3-20t5.

Yrkanden
örjan Lid (S) yrkar att arbetsutskottet föreslår att:

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta om avslå på Fritidsnämndens äskande om
investeringsmedel och utökning av driftsbudget vad gäller konstgräsplan på Vallentuna IP.

örjan Lid (S) yrkar att arbetsutskottet föreslår att:

Kommunsþrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta om avslå på Fritidsnämndens äskande om
investeringsmedel och utökning av driftsbudget vad gäller konstgräsplan på Össeby.

Jaana Tilles (S) yrkar att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
besluta om bifall till Fritidsnämndens äskande om investeringsmedel och utökning av driftsbudget
gällande össeby konstgräsplaner, samt meddelar att (S) önskar avsätta pengar till konstgräsplan i
Bällstaberg.

Propositionsordning

Ordförande örjan Lid (M) ställer proposition på sitt eget avslagsyrkande gällande Vallentuna IP och
finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed.

Ordförande örjan Lid (M) ställer sedan sitt avslagsyrkande gällande Össeby mot Jaana Tilles (S)-

bifallsyrkande gällande össeby och Bällstaberg och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med
hans yrkande.

Handlingar

1. Konstgräsplaner2olg-2015
2. Protokollsutdrag, FN S 46, 2ot2-o4-tg, Konstgräsplaner 2013-2015
3. Konstgräsplaner 2olg-2o15, tjänsteskrivelse/utredning från fritidsförvaltningen

Expedieras till

Akten

Justerandes sign Justera Utd ragsbestyrka nde
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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9s7
Handläggning av nyanlända flyktingar som inte är arbetsföra (KS

20t2.279)

Beslut

Arbetsutskottets förslag:

Kommunstyrelsen beslutar att:

r. Socialförvaltningen övertar allt ansvar gällande nyanlända flyktingar samt gruppen som inte är
arbetsföra.

z. Kommunstyrelsen och socialnämndens reglementen ändras i enlighet med beslutet.

Ärendet i korthet

Sedan Arbetsförmedlingen övertog ansvaret för nyanlända flyktingar har AME/Integrationsservices
roll i arbetet kring de icke arbetsföra personerna i denna grupp enbart bestått av att föra en dialog med
Arbetsförmedlingen och andra myndigheter. Då socialförvaltningen handlägger försörjningsstöd och
andra stödjande insatser för olika grupper är det mer lämpligt att ansvaret för denna grupp ligger där.

Gruppen icke arbetsföra nyanlända flyktingar har ett omfattande behov av stöd i olika frågor. Hjälp
måste ges med bred marginal i form av samtal och vägledning. Socialförvaltningen besitter alla de

kompetenser som behövs för att ge dessa personer denna hjälp. Handläggandet av ensamkommande
flyktingbarn utförs redan idag på socialförvaltningen. Det finns sålunda inget skäl till att AME ska

fortsätta hantera flykting- och integrationsfrågor, utan bör avsluta det nuvarande uppdraget.

Handlingar

1. Handläggning avnyanlända fly}tingar som inte är arbetsföra
2. Nyanlända flyktingar - Utredning

Expedieras till

Akten

Socialnämnden

Arbetsmarknadsenheten

Justerandes sign Utdragsbestyrka ndeJusterandes sign
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5sB
Sammanträdespla n 2013 (KS 20t2.2t0)

Beslut

Arbetsutskottets förslag:

Kommunstyrelsen fastställer sina sammanträdesdagar för år zor3, och föreslår kommunfullmäktige
att fastställa sina, enligt följande:

Arbetsutskottet

13 december 2or2, 17 januari, 14 februari, 21 mars, 18 april, 16 maj, r3 juni, zz augusti, 19 september,
r7 oktober, 14 november och tz december.

Kommunstyrelsen

14januari,4februari,4mars,Sapril,6maj,3juni,gseptember,Toktober,4novemberochz
december.

Kommunfullmäktige

z8 januari, z5 februari, 25 mars, z9 april, z7 maj, 17 juni, 3o september, z8 oktober, 25 november och
16 december.

Kommunstyrelsen uppmanar öwiga nämnder att fastställa sina sammanträdesplaner så att
verksamhetsberättelserna för "ar zotz kan godkännas av respektive nämnd senast vecka 8 zor3.

Ärendet i korthet

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska sammanställa sina sammanträdesdagar för år zor3.
Enligt praxis sammanträder fullmäktige en gång i månaden utom i de fall då särskilda skäl föranleder
något annat. Kommunstyrelsens sammanträden bör av naturliga skäl anpassas så att ärenden som ska
behandlas av både kommunsþ'relsen och fullmäktige kan göra det på ett snabbt och korrekt sätt.
Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktiges sammanträden hålls den sista måndagen i varje
månad, förutom i juni och december. Kommunstyrelsens sammanträden anpassas till fullmäktiges
dagar.
Árendet återremitterades av kommunstyrelsen den zr maj då det tidigare förslaget innehöll datum
som minskade möjligheterna för partierna att förbereda sig på ett lämpligt sätt.

Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsen zorz-o5-21 S 86

Handlingar

1. Tjänsteskrivelse: Sammanträdesplan zor3
2. Sammanträdesplan zor3, KSAU - KS - KF

Expedieras till

Samtliga nämnder
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Val av personuppgiftsombud (KS 20t2.290)

Beslut

Arbetsutskottets förslag:

Kommunstyrelsen beslutar att kanslichef Victor Kilén entledigas från uppdraget som
personuppgiftsombud för kommunstyrelsen, samt att kommunsekreterare Kalle Sönnergren och
nämndsekreterare Mikael Carlgren utses som nya personuppgiftsombud.

Ärendet i korthet
Personuppgiftslagen (t998:zo4) ställerkravpåbehandlingen avpersonuppgifter. Ett
personuppgiftsombud hjälper den personuppgiftsansvarige, i detta fall kommunstyrelsen, att se till så

att behandlingen sker på ett korrekt och lagligt sätt.
Sedan kommunstyrelsens nya organisation trädde i kraft vid årsskiftetzouf zorz ansvarar
kommunstyrelsen både för personuppgiftsbehandlingen på kommunledningskontoret samt på

samhällsbyggnadsförvaltningen. Genom att dela upp respektive förvaltning på varsitt ombud blir
uppgiften mer hanterlig samtidigt som det blir en tydlig gräns för respektive personuppgiftsombuds
arbetsuppgifter.

Handlingar

1. Val av personuppgiftsombud

Expedieras till

Akten

Datainspektionen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande



VALLENTUNA KOMMUN

Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott

Sa m ma nträdesprotokol I

2012-06-t4

18 (20)

g 100

Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Vallentuna kommun (KS 20I2.2tI)

Beslut

Arbetsutskottets förslag:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa förslaget till lokala
hälsosþddsföreskrifter med stöd av 9 kap. 7-8 och ro-r3 $$ miljöbalken (1998:8o8) samt
bemyndigande i 39 - 40 samt 4g $$ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsosþdd
(rqq8:Bgq).

Dessa lokala hälsosþddsföreskrifter träder i kraft från och med zorz-o7-or. Aldre lokala föreskrifter
ska tillämpas på ärenden som inletts dessförinnan.

Tidigare "Lokala hälsosþddsföreskrifter m m för Vallentuna kommun" fastställda rg84-rz-zo och
reviderade Lggo-ot-2g ska upphöra att gälla.

Ärendet i korthet
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram lokala föreskrifter för att sþdda människors
hälsa och de föreslås gälla utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:BoB) och förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsosþdd (rgg8:8qg).

Arendets tidigare behandling

Kommunstyrelsen zorz-o5-2r S 89

Handlingar
Expedieras till

Akten

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Kommundirektören informerar

Arbetsutskottet noterar informationen

Ärendet i korthet
Roland Beijer, tillförordnad kommundirektör informerar:

Brandförsvarsförbundet: det nya förslaget som kommer i höst om förändrad finansiering
Ansvarsfördelning och finansiering av åtgärder för ny reglering av Mälaren
Löneöverslm zorz
Kommundirektör kommer att tillsättas den r/7 och fackförbunden kommer att ha ett extra
samrådsmöte om detta.

-@
Justerandes sign Utd ragsbestyrkandeJusterandes sign
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Förändring av tjä nstema nnaorga n¡sationen på komm u nled n i ngskontoret

(KS 20 r2.t82)

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar tillbaka sitt förslag från den tjugonde mars 2<112 om ny
tj änstemannaorganisation.

Ärendet i korthet
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog den tjugonde mars 2012 till kommunstyrelsen att:

o dänsten som kommundirektör upphör

kommundirektörens roll tas över av en ledningsstab

tillsätta en tjänst som förvaltningschef für kommunledningskontoret och att denna
förvaltningschef också leder ledningsstaben

ledningsstaben i övrigt utgörs av ekonomichef, personalchef och IKT-chef

kommunstyrelsens arbetsutskott i egenskap av personalutskott fortsättningsvis sätter lön och
har personalansvaret över förvaltningscheferna samt ledningsstaben

ge kommunledningskontoret i uppdrag att skriva om kommunstyrelsens delegationsordning
så de befogenheter som kommundirektören idag har genom delegationsordningen delegeras

till kommunstyrelsens arbetsutskott eller till ledningsstaben

. denna nya organisation ska börja gälla snarast möjligt och att organisationsförändringen
utvärderas under zor3.

Yrkanden
örjan Lid (M) yrkar att arbetsutskottet tar tillbaka sitt förslag från den tjugonde mars 2012 om ny
tj änstemannaorganisation.

Propositionsordn¡ng

Ordförande örjan Lid (M) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att arbetsutskottet
beslutar i enlighet därmed.

Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2oL2-og-2o S 44

Expedieras till

Akt

a

a

a
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