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Närvarolista
Beslutande

Ledamöter Ulrika Liljeberg (C)
Viktor Zakrisson (S)
Sebastian Larsson (M)
Per-Erik Ingels (C)
Mikael Kyller (KD)
Ingrid Rönnblad (S)
Inga Westlund (V)
Håkan Blomkvist (SD)
Karin Byström (C)
Jimmy Karlsson (BP)
Sara Shahryari (M)
Aarno Magnusson (C)
Lars Halvarson (S)
Karin Andersson (C)
Ros-Marie Svanborg (S)
Kia Rolands (KD)
Kenneth Dahlström (C)
Yvonne Ineteg (V)
Inger Matsson (SD)
Jan-Olof Karlsson (S)
Rune Bröms (C)
Mats Stenmark (M)
Karin Lundström (BP)
Lotten Kluck (L)
Elisabet Ingels (C)
Birgitta Jansson (S)
Per Wiman (KD)
Ewa Fogelström (C)
Per Spik (M)
Axel Agnas Britts (S)
Markus Kummu (V)
Anna-Lena Blomkvist (SD)
Roger Arvidsson (C)
Kerstin Marits (M)
Mats Pettersson (C)
Karin Nyström (S)
Gunnar Fälldin (BP)
Eva Kempff (C)
Margareta Jobs (KD)
Kent Dahlquist (S)
Pg Gregard (M)
Mats Erkers (C)
Ewa Berglund (V)
Lina Ruuth (SD)
Siv Mattes Gärtner (S), ej § 16
Mats Fogelström (C)
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Tjänstgörande ersättare Hans-Olof Bogren (C) ers: Marie Johansson-Grop (C)
Roger Åström (M) ers: Mats Aspemo (M)
Inga-Lill Öhman (M) ers: Ulrica Granberg (M)
Erik Varghans (S) ers: Siv Mattes Gärtner (S), § 16

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare Mats Backlund (C)
Kerstin Englund (C)
Tomas Bergsten (C)
Anders Björklund (C)
Kristina Hollsten (C)
Liv Lunde-Andersson (S)
Andreas Ruuth (SD)
Eva-Karin Sandberg (SD)
Mats Blomqvist (BP)
Per Florén (L)
Erik Varghans (S), §§ 14-15, 17-20

Tjänstemän Kommundirektör Göran Wigert
Kommunsekreterare Björn Arrias

Övriga -
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Omröstningslista 
§ 16 §18

Beslutande Parti Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår
 Ulrika Liljeberg C X X
 Viktor Zakrisson S X X
 Sebastian Larsson M X X
 Per-Erik Ingels C X X
 Mikael Kyller KD X X
 Ingrid Rönnblad S X X
 Inga Westlund V X X
 Håkan Blomkvist SD X X
 Karin Byström C X X
Jimmy Karlsson BP X X
Sara Shahryari M X X
Aarno Magnusson C X X
Lars Halvarsson S X X
Karin Andersson C X X
Roger Åström M X X
Ros-Marie Svanborg S X X
Kia Rolands KD X X
Kenneth Dahlström C X X
Yvonne Ineteg V X X
Inger Matsson SD X X
Jan-Olof Karlsson S X X
Rune Bröms C X X
Mats Stenmark M X X
Karin Lundström BP X X
Lotten Kluck L X X
Elisabet Ingels C X X
Birgitta Jansson S X X
Per Wiman KD X X
Ewa Fogelström C X X
Per Spik M X X
Axel Agnas Britts S X X

Transport 16 14 1 20 11
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§ §
Beslutande Parti Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår
Markus Kummu V X X
Anna-Lena Blomkvist SD X X
Roger Arvidsson C X X
Kerstin Marits M X X
Mats Pettersson C X X
Karin Nyström S X X
Gunnar Fälldin BP X X
Eva Kempff C X X
Margareta Jobs KD X X
Kent Dahlquist S X X
Pg Gregard M X X
Mats Erkers C X X
Ewa Berglund V X X
Lina Ruuth SD X X
Erik Varghans (§ 16)
Siv Mattes Gärtner (§ 18)

S X X

Hans-Olof Bogren C X X
Inga-Lill Öhman M X X
Mats Fogelström C X X

Antal sid 2 8 8 2 12 6
Antal sid 1 16 14 1 20 11

Totalsumma 24 22 3 32 17
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Ärendelista

§ 14 Fastställande av dagordningen
§ 15 Tilläggsanslag på investeringsbudget 2019 för förskjutning av 2018 års 

investeringsprojekt
§ 16 Förändringar grundskolan läsåret 2019/2020
§ 17 Svar på medborgarförslag avseende f.d. Sjugare skolas upptagningsområde
§ 18 Inköps- och upphandlingspolicy
§ 19 Val av ledamöter och ersättare till nämnder, styrelser, kommunala uppdrag 

och övriga förtroendeuppdrag (fyllnadsval)
§ 20 Anmälan av motion gällande skrotbilar
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§ 14

Fastställande av dagordning

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställer dagordningen.

Yrkanden
Ordföranden föreslår att till ärendena i kallelsen lägga ärendet Anmälan av 
motion gällande skrotbilar.

Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa dagordningen till de ärenden som framgår av kallelsen med 
tillägget av ärendet Anmälan av motion gällande skrotbilar.
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§ 15 Dnr 2018/1718

Tilläggsanslag på investeringsbudget 2019 för 
förskjutning av 2018 års investeringsprojekt

Beskrivning av ärendet
Nedan sammanställs förvaltningens nettoinvesteringar, budget och avvikelse 
för 2018 samt äskanden om tilläggsanslag till 2019.
Nettoinvesteringarna för år 2018 uppgår till 68,8 miljoner kronor jämfört 
med budget inklusive tilläggsanslag om 127,9 miljoner kronor, detta innebär 
en avvikelse på 59,1 miljoner kronor. Det mesta avser sådant som inte hunnit 
påbörjas 2018, men 4,0 miljoner kronor respektive 0,4 miljoner kronor avser 
sådant som flyttats från investering till drift hos sektor lärande och stöd 
respektive sektor vård och omsorg.

Netto-
investeringar 
(mkr)

Utfall 
2018

Budget 
2018

Avvikelse 
2018

Äskade 
tilläggs-
anslag

Ordinarie-
budget 
2019

Kommunledning, 
Fastighet & Gata 
park

32,5 53,3 20,7 16,4 76,9

Verksamhetsstöd 3,1 5,8 2,7 1,8 2,7
Lärande och stöd 0 7,2 7,2 1,6 0,5
Vård och omsorg 1,0 2,8 2,0 0 2,1
Samhälls-
utveckling

32,4 58,8 26,4 30,0 39,6

Varav 
exploatering

5,6 12,8 7,1 15,5 15,1

Summa 68,8 127,9 59,1 49,9 121,8

Äskade tilläggsanslag avser pågående projekt och projekt som inte 
påbörjades under 2018 men som fanns med i den Mål o Budgethandling som 
antogs under 2018. Inga nya investeringar finns med bland tilläggsanslagen.
Totalt äskade medel för 2018 att överföra till 2019 uppgår till 49 882 000 
kronor. 
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De enskilt största äskandena består av förskolan Myran (13,9 mkr), diverse 
exploatering (15,5 mkr) bland annat Åkerö, förbindelseväg Limhagen (7,5 
mkr), dalstation Granberget (1,7 mkr). 
En del investeringar flyttas också fram, bland annat konstgräs på 
Siljansvallen som blivit dyrare än ursprungligen budgeterade 1,2 miljoner 
kronor. 
8 miljoner kronor av exploateringsutgifterna avser en justering för 
markförsäljning, där reavinsten istället kommer att redovisas på 
driftresultatet 2019. 
Tilläggsanslag   49 882 tkr
Budget 2019 121 785 tkr
TOTALT                      171 667 tkr.

Sektorns/avdelningens bedömning
Finansiering av totalt investeringsvärde om 171,7 miljoner kronor (varav 
30,6 miljoner kronor avser exploatering) bedöms rymmas inom beviljat 
lånetak om 350 miljoner kronor, där lånen per 31 december 2018 uppgår till 
230 miljoner kronor. Kassan har ökat med 7,2 miljoner kronor under 2018 
och uppgick per 31 december 2018 till 53,9 miljoner kronor. Således fanns 
totalt 173,9 miljoner kronor i tillgänglig likviditet vid årsskiftet 2018/2019 
att möta de liknande investeringsvolymerna för 2019. 
För att efter 2019 kunna klara av investeringsnivåer utöver 
avskrivningsnivån på 40-45 miljoner kronor så krävs att motsvarande 
överskott genereras i kommunen. Målet om 100 % självfinansieringsgrad 
kommer inte kunna hållas, utan uppgår för 2019 till 29,8 % utifrån att 
exploatering beräknas vara självfinansierad över tid och med ett nollresultat 
med i beräkningen. 
Byggnation av nya särskilda boendet Tibbles tillkommande kostnad i form 
av räntor, avskrivningar och fastighetsdrift finansieras till stor del av en 
sänkt extern hyreskostnad. Budget 2019 för den uppgår till 50 miljoner 
kronor och totalt 140 miljoner kronor.
Risken finns att kommunens soliditet försämras 2019 om investeringarna 
sker i budgeterad takt och kommunen inte klarar av resultatmålen. 2019 års 
investeringsnivå är hög sett till likviditet, resultat och möjlighet till 
självfinansiering. Investeringarna består till största delen utav 4-5 stora 
projekt av engångsnatur såsom särskilt boende Tibble, förskolor, 
centrumutvecklingen och förbindelseväg Limhagen. 
En nedjustering med ca 20 miljoner kronor har också gjorts inför äskandet 
om tilläggsanslag på investeringsbudget 2019 för förskjutning av 2018 års 
investeringsprojekt. I det har inga nya investeringar tillåtits och generella 
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årliga investeringsbudgetar har dragits in. Det som nu kvarstår bedöms också 
kunna hinnas med att genomföras i praktiken.

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2019-03-25, 
§ 28
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-02-13
Bilaga 1 med samtliga investeringsprojekt

Kommunfullmäktiges beslut
Bevilja 49 882 000 kronor i tilläggsanslag avseende förskjutningar av 2018 
års investeringsprojekt till 2019.

Beslutet skickas till
Kommundirektör Göran Wigert
Ekonomichef Lars Bäcksholm
Controllingansvarig Kristian Koivumäki
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§ 16 Dnr 2017/1515

Förändringar grundskolan läsåret 2019/2020

Beskrivning av ärendet
I november 2018 redovisade förvaltningen en utredning av Leksands 
kommuns grundskolestruktur (Översyn av Leksands kommuns 
grundskoleorganisation, dnr 2017/1515). Där framlades ett antal alternativ 
för att möta de utmaningar som grundskolan står inför kommande år. Detta 
har sedan varit föremål för en politisk process.
Med hänsyn till det begränsade elevantalet i Djura skola är bedömningen att 
det inte är möjligt att bedriva en kvalitativ undervisning, främst med fokus 
på att ordna med tillräcklig tillgång till behöriga lärare, stödfunktioner i form 
av elevhälsa och stöd till elever med särskilda behov. Undervisnings-
verksamheten i Djura skola avslutas därför från och med höstterminen 2019.
Grundskoleverksamhet F-6 kommer fortsättningsvis ske i skolorna i Insjön, 
Gärde, Siljansnäs, Tällberg och Ullvi.
Avseende högstadieverksamhet som nu bedrivs i F-9:skolorna Åkerö och 
Sammilsdal ses ett behov av en fortsatt analys av hur just 7-9 kan 
organiseras på lämpligast sätt.
Vid dagens sammanträde redovisar kommunstyrelsens ordförande Ulrika 
Liljeberg (C) även ett tilläggsyrkande med uppdrag till förvaltningen att 
tillsätta en utvecklingsgrupp för Djurabygden. I gruppen ska ingå 
representanter från kommunens olika sektorer, politiker, byföreningar, 
församlingen, övriga föreningar och enskilda för att tillsammans se hur 
Djurabygden kan utvecklas och stärkas.

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2019-03-18, 
§ 33
Alliansens förslag, daterat 2019-03-14
Centerpartiets tilläggsyrkande, inkommet 2019-04-08
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Jäv
På grund av jäv deltar inte Siv Mattes Gärtner (S) i handläggningen av detta 
ärende.
Yrkanden
Ulrika Liljeberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med 
tillägget att uppdra till förvaltningen att tillsätta en utvecklingsgrupp för 
Djurabygden med ovan redovisade uppdrag och sammansättning samt att 
arbetet återredovisas till kommunstyrelsen.
Viktor Zakrisson (S) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut till 
den del det avser första punkten och andra punkten samt att tredje punkten 
formuleras enligt följande: 
- Uppdra till förvaltningen att analysera och presentera lämpliga sätt att 

organisera högstadieundervisningen. 
Sebastian Larsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Mikael Kyller (KD), Ewa Fogelström (C), Lotten Kluck (L), Karin 
Andersson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut samt 
bifall till Ulrika Liljebergs (C) tilläggsyrkande. 
Axel Agnas Britts (S), Jimmy Karlsson (BP), Anna-Lena Blomqvist (SD), 
Yvonne Ineteg (V), Inga Westlund (V) yrkar avslag till kommunstyrelsens 
beslut och i övrigt bifall till Viktor Zakrissons (S) yrkande.
Ingrid Rönnblad yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut, bifall 
till Viktor Zakrissons (S) yrkande och bifall till Ulrika Liljebergs (C) 
tilläggsyrkande.
Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslagsyrkanden
Ordföranden ställer först kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag i 
enlighet med yrkande från Viktor Zakrisson (S) m.fl. och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till 
beslut.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag till beslut.
Nej-röst för avslag i enlighet med yrkande från Viktor Zakrisson (S) m.fl. 

Omröstningsresultat
Med 24 ja-röster för kommunstyrelsens förslag till beslut, 22 nej-röster för 
Viktor Zakrisson (S) m.fl. förslag till beslut och tre ledamöter som avstår 
beslutar kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut, 
se omröstningsbilaga. 
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Tilläggsyrkande
Ordföranden ställer därefter bifall till tilläggsyrkandet från Ulrika Liljeberg 
(C) m.fl. mot avslag till detsamma och finner att kommunfullmäktige 
beslutar att bifalla tilläggsyrkandet.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Avsluta undervisningsverksamheten i Djura skola från och med 

höstterminen 2019.
2. Uppdra till avdelningen grundskola att ha en förstärkt dialog, gällande 

frågor kring verkställandet, med de elever och vårdnadshavare som 
omfattas av detta beslut.

3. Uppdra till förvaltningen att analysera och presentera lämpliga sätt att 
organisera högstadieundervisningen med de förutsättningar som beslutet 
ovan medger.

4. Uppdra till förvaltningen att tillsätta en utvecklingsgrupp för 
Djurabygden med ovan redovisade uppdrag och sammansättning samt att 
arbetet återredovisas till kommunstyrelsen.

Reservationer
Viktor Zakrisson (S), Ingrid Rönnblad (S), Jan-Olof Karlsson (S), Lars 
Halvarson (S), Ros-Marie Svanborg (S), Birgitta Jansson (S), Axel Agnas 
Britts (S), Karin Nyström (S), Kent Dahlquist (S), Erik Varghans (S) Yvonne 
Ineteg (V), Inga Westlund (V). Ewa Berglund (V), Markus Kummu (V), 
Anna-Lena Blomkvist (SD), Lina Ruuth (SD), Håkan Blomkvist (SD), Inger 
Mattsson (SD), Jimmy Karlsson (BP), Gunnar Fälldin (BP), Karin 
Lundström (BP) reserverar sig mot ovanstående beslut till den del det avser 
1-3 punkten och i enlighet med yrkande från Viktor Zakrisson (S) m.fl.

Beslutet skickas till
Kommundirektör Göran Wigert
Sektorschef Carin Fredlin
Grundskolechef Annika Sandy-Hedin
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§ 17 Dnr 2017/1653

Svar på medborgarförslag avseende f.d. Sjugare skolas 
upptagningsområde

Beskrivning av ärendet
Förslagsställaren vill att kommunen ska satsa på Tällbergs skola genom att 
de barn som tidigare tillhörde Sjugare skola ingår i Tällbergs skolas 
upptagningsområde och därigenom upphör att höra till Sammilsdalsskolans 
upptagningsområde.

Sektorns/avdelningens bedömning
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 9 april 2018 återremitterades 
ärendet till sektorn lärande och stöd för fortsatt beredning i den pågående 
grundskoleutredningen. 
Ur utredningen, Översyn av Leksands kommuns grundskoleorganisation 
(s 39): 
”Kommunen är formellt indelad i nio skolupptagningsområden, men i och 
med att Sjugare skola lades ned 2011 hör eleverna i detta 
skolupptagningsområde till Sammilsdalskolan. Det fria skolvalet råder 
alltjämt, vilket innebär att varje elev har rätt att välja skola, i mån av plats.”
Barnen från före detta Sjugare skolas upptagningsområde är berättigade till 
skolbuss oavsett om de väljer Tällbergs skola eller Sammilsdalskolan. 
Utifrån detta resonemang och att det inte får några negativa konsekvenser 
gör sektorn för lärande och stöd bedömningen att upptagningsområdet kan 
förändras till Tällbergs skola.

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2019-03-25, 
§ 32
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-03-14
Medborgarförslag, daterat 2017-11-19

Kommunfullmäktiges beslut
Bifalla medborgarförslaget.
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Beslutet skickas till
Sektorschef Carin Fredlin
Avdelningschef grundskolan Annika Sandy-Hedin
Förslagsställaren

15



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(3)

Sammanträdesdatum
2019-04-08

Kommunfullmäktige

Justeras Utdrag bestyrks

§ 18 Dnr 2018/942

Inköps- och upphandlingspolicy

Beskrivning av ärendet
Förslaget till inköps- och upphandlingspolicy för Leksands kommun är 
skriven för att den ska kunna hålla över tid och sätta fokus på att målet med 
all upphandlingsverksamhet borde vara att åstadkomma ”Hållbar 
utveckling”. Verksamheten ska bedrivas effektivt med hög kompetens och 
gärna i samverkan med såväl externa som interna aktörer och präglas av 
objektivitet, affärsmässighet, ansvarstagande, mångfald och konkurrens. I 
grunden ska upphandlingsprocessen genomsyras av en hög etisk kompass i 
syfte att undvika inverkan av jäv och andra faktorer som riskerar att urholka 
förtroendet från allmänheten i kring hur Leksands kommun bedriver sina 
upphandlingar.
Nedanstående bild visar ovanstående beskrivning där fokus och målbilden 
borde vara hållbar utveckling som därför står i centrum av bilden.
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Mer specifika mål med vad verksamheten ska leverera kring allt som 
upphandlas kommer att tas upp i specifika policys rörande exempelvis 
bilpolicyn och diverse fossilfria ambitionsmål i syfte att slippa ändra den 
övergripande policyn så fort ett detaljmål för våra inköp ändrar sig. I 
livsmedelspolicyn regleras målen för inköp av ekologiska produkter etc.
Policyn har granskats av en extern aktör vid namn Colligio i syfte att strama 
upp innehållets ordval m.m.

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2019-03-11, 
§ 19 
Tjänsteutlåtande, daterat 2018-12-28
Förslag till inköps- och upphandlingspolicy

Yrkanden
Ulrika Liljeberg (C) och Sebastian Larsson (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Viktor Zakrisson (S) yrkar följande:
1. Att på sidan 3 i policyn under rubriken ”Med ansvarstagande menas” 

stryka orden ”när det är möjligt och lämpligt” i andra punkten.
2. Att på sidan 3 i policyn under rubriken ”Med mångfald och konkurrens 

menas” sätta punkt efter ”idéburna organisationer” och stryka resterande 
del av stycket.

Jimmy Karlsson (BP) yrkar bifall till Viktor Zakrissons (S) yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot förslaget till 
beslut från Viktor Zakrisson (S) m.fl. och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag till beslut.
Nej-röst för förslag till beslut från Viktor Zakrisson (S) m.fl. 

Omröstningsresultat
Med 32 ja-röster för kommunstyrelsens förslag till beslut och 17 nej-röster 
för förslaget till beslut från Viktor Zakrisson (S) m.fl. beslutar 
kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut, se 
omröstningsbilaga. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
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Sammanträdesdatum
2019-04-08

Kommunfullmäktige

Justeras Utdrag bestyrks

Kommunfullmäktiges beslut
Anta inköps- och upphandlingspolicy för Leksands kommun, i enlighet med 
förslaget.

Reservationer
Viktor Zakrisson (S), Ingrid Rönnblad (S), Jan-Olof Karlsson (S), Lars 
Halvarson (S), Ros-Marie Svanborg (S), Birgitta Jansson (S), Axel Agnas 
Britts (S), Karin Nyström (S), Kent Dahlquist (S), Siv Mattes Gärtner (S) 
Yvonne Ineteg (V), Inga Westlund (V). Ewa Berglund (V), Markus 
Kummu (V), Jimmy Karlsson (BP), Gunnar Fälldin (BP), Karin Lundström 
(BP) reserverar sig mot ovanstående beslut till förmån för yrkande från 
Viktor Zakrisson (S) m.fl.

Beslutet skickas till
Ekonomichef Lars Bäcksholm, för vidarebefordran till berörda.
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Sammanträdesdatum
2019-04-08

Kommunfullmäktige

Justeras Utdrag bestyrks

§ 19 Dnr 2018/1486

Val av ledamöter och ersättare till nämnder, styrelser, 
kommunala uppdrag och övriga förtroendeuppdrag 
(fyllnadsval)

Beskrivning av ärendet

Ersättare jävsnämnden
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2019 lämnades efter 
avsägelse från Lena Ihlar (V) platsen som ersättare i jävsnämnden tills vidare 
vakant. Vänsterpartiet har nominerat Håkan Tangen (V) till ny ersättare 
jävsnämnden. 

Vice ordförande gemensam nämnd inom vuxenutbildning
Enligt reglementet för den gemensamma nämnden inom vuxenutbildning för 
Leksands kommun och Rättviks kommun är det värdkommunen, Leksand, 
som utser ordförande och vice ordförande. Rättvik har för posten som vice 
ordförande nominerat Joanna Stridh (C).

Kommunfullmäktiges beslut
1. Välja Håkan Tangen (V) till ersättare i jävsnämnden till och med 2022-

12-31.
2. Välja Joanna Stridh (C) till vice ordförande i gemensam nämnd för 

vuxenutbildning Leksand-Rättvik till och med 2022-12-31.

Beslutet skickas till
Håkan Tangen (V)
Rättviks kommun
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Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige

Justeras Utdrag bestyrks

§ 20 Dnr 2019/443

Anmälan av motion gällande skrotbilar

Beskrivning av ärendet
Axel Agnas Britts (S) har lämnat in en motion gällande bortskaffande av 
skrotbilar. 

Beslutsunderlag
Motion av Axel Agnas Britts (S), inkommen 2019-04-03.

Kommunfullmäktiges beslut
Uppta motionen och översända den till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Administrativ service
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