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Beslutande Ledamöter
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Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2019-02-18

Datum då anslaget sätts upp 2019-02-27 Datum då anslaget tas ned 2019-03-21

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, administrativ service

Underskrift
Björn Arrias 
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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)
Karin Byström (C)
Jimmy Karlsson (BP)
Sara Shahryari (M)
Aarno Magnusson (C)
Lars Halvarson (S)
Karin Andersson (C)
Mats Aspemo (M)
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)
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)
Lina Ruuth (SD)
Siv Mattes Gärtner (S)
Marie Johansson-Grop (C)
Ulrica Granberg (M)
Mats Fogelström (C)
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Tjänstgörande ersättare Hans-Olof Bogren (C) ers: Roger Arvidsson (C)
Kajsa Fredholm (V) ers: Ewa Berglund (V)
Andreas Ruuth (SD) ers: Håkan Blomkvist (SD)

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare Mats Backlund (C)
Kerstin Englund (C)
Tomas Bergsten (C)
Erik Varghans (S)
Liv Lunde-Andersson (S)

Tjänstemän Kommundirektör Göran Wigert
Kommunsekreterare Björn Arrias
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Ärendelista

§ 1 Fastställande av dagordning
§ 2 Årsbokslut 2018 – Muntlig dragning 
§ 3 Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmars ansvar för 

Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat
§ 4 Ansökan från Sätergläntan Institutet för slöjd och hantverk om ny borgen
§ 5 Utbetalning av partistöd 2019
§ 6 Reglemente för revisionen, kommunalförbundet Brandkåren Norra Dalarna
§ 7 Interpellation om arbete med att förebygga sexuellt våld och sexuella 

trakasserier
§ 8 Interpellation om byskolorna
§ 9 Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet 2017
§ 10 Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet 2018
§ 11 Val av revisorer till bolag, stiftelser och kommunalförbund
§ 12 Avsägelse jävsnämnden - Lena Ihlar (V)
§ 13 Val av ledamöter och ersättare till nämnder, styrelser, kommunala uppdrag 

och övriga förtroendeuppdrag
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§ 1

Fastställande av dagordning

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställer dagordningen.

Yrkanden
Ordföranden Per-Erik Ingels (C) föreslår att till de ärenden som framgår av 
kallelsen lägga ärendet Årsbokslut 2018 – Muntlig föredragning till 
ärendelistan.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer dagordningen till de ärenden som framgår av 
kallelsen med tillägget av ärendet Årsbokslut 2018 – Muntlig föredragning.
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§ 2 Dnr 2019/241

Årsbokslut 2018 – Muntlig föredragning

Beskrivning av ärendet
Vid dagens sammanträde redogör kommundirektör Göran Wigert muntligen 
för det preliminära bokslutet för 2018.
Resultatet beräknas landa på ett underskott om 9,8 miljoner kronor, vilket är 
en avvikelse från budgeterat resultat med -13 miljoner kronor.
Den stora avvikelsen finns i verksamheten (driften). Till största delen utgörs 
detta av ett underskott inom sektorn lärande och stöd på 27 miljoner kronor, 
där ca 13 miljoner av underskottet är inom familj och stöd och resterande del 
är inom skolan.

Kommunfullmäktiges beslut
Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Kommundirektör Göran Wigert
Ekonomichef Lars Bäcksholm.
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§ 3 Dnr 2018/1393

Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om 
medlemmars ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat

Beskrivning av ärendet
Leksands kommun inklusive dess helägda dotterbolag Leksandsbostäder AB 
och Leksand Vatten AB har idag all sin belåning via Kommuninvest i 
Sverige AB, som ägs av Kommuninvest ekonomisk förening där Leksands 
kommun är medlem. 
Som medlem i denna förening har Leksands kommunkoncern möjlighet att 
få förmånligare räntevillkor än vad marknaden annars kan erbjuda. Detta 
tack vare att samtliga medlemskommuner skall ansvara solidariskt såsom för 
egen skuld för samtliga Kommuninvests förpliktelser. Detta borgensåtagande 
ska förnyas var tionde år, senast var 30 november 2009. 

Sektorns/avdelningens bedömning
Det bedöms som lämpligt att fortsätta vara medlem i föreningen och ingå de 
borgensförbindelser och avtal som krävs för detta.

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2019-01-28, 
§ 6
Tjänsteutlåtande från projekt- och utvecklingscontroller Kristian Koivumäki, 
daterat 2018-12-03
Skrivelse från Kommuninvest om borgensförbindelse, regressavtal och avtal 
om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar 
avseende derivat, daterad 2018-08-29
Borgensförbindelse ingången 3 september 1999
Avtal om regress m.m. undertecknat 4 november 2011
Kommunernas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende 
derivat (garantiavtal) undertecknat 4 november 2011
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2009-11-30 § 110
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Bekräftelse av borgensförbindelse och fullmakt att kommunicera 
borgensförbindelse undertecknat 2009-11-30

Kommunfullmäktiges beslut
1. Bekräfta att ingången borgensförbindelse av den 3 september 1999 

(”Borgensförbindelsen”), vari Leksands kommun åtagit sig solidariskt 
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s 
(publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att 
Kommuninvest äger företräda Leksands kommun genom att företa 
samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av 
borgen enligt borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests 
nuvarande och blivande borgenärer.

2. Bekräfta att regressavtalet undertecknat av Leksands kommun den 
4 november 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests 
medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle 
framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt 
Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.

3. Bekräfta att garantiavtalet undertecknat av Leksands kommun den 
4 november 2011, vari Leksands kommuns ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.

4. Utse att kommundirektör Göran Wigert och ekonomichef Lars 
Bäcksholm för kommunens räkning underteckna alla handlingar med 
anledning av detta beslut. 

Beslutet skickas till
Kommundirektör Göran Wigert
Ekonomichef Lars Bäcksholm
Controllingansvarig Kristian Koivumäki, för vidarebefordran till berörda
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§ 4 Dnr 2018/1545

Ansökan från Sätergläntan Institutet för slöjd och 
hantverk om ny borgen

Beskrivning av ärendet
Sätergläntan, institutet för slöjd och hantverk, har sedan tidigare beviljats 
kommunal borgen på 800 000 kronor som går ut den 31 mars 2019.
I en skrivelse söker nu Sätergläntan om en ny borgen på 600 000 kronor att 
gälla till och med 2020-03-31 i enlighet med den femåriga nedtrappnings-
plan som togs beslut om i fjol.
Huvudmän för Sätergläntan är Sveriges Hemslöjdföreningars Riksförbund 
(SHR) och Leksands kommun.
Under 2018 har en ny verksamhetschef rekryterats och som tillträder i början 
av januari 2019.

Sektorns/avdelningens bedömning
Sätergläntans verksamhet har under året enligt t.f. verksamhetschef Gunilla 
Tegen utvecklats väl. De ekonomiska rapporter som erhållits styrker också 
stort den bilden även om visst arbete kvarstår innan lönsamhetsmålen 
uppnådda men den likvida situationen är nu mer stabil än för ett par år sedan.
I syfte att förenkla hanteringen av detta borgensärende framledes så föreslås 
en treårsplan som innebär en fortsatt successiv nedtrappning med 200 000 
kronor årligen fram till dess lånet är till fullo avbetalt 2022-03-31.

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2019-01-28, 
§ 7
Tjänsteutlåtande från ekonomichef Lars Bäcksholm, daterat 2019-01-07
Ansökan om förlängt borgensåtagande från Sätergläntan, daterat 2018-11-22

Kommunfullmäktiges beslut
1. Bevilja ny borgen till Sätergläntan Institut för slöjd och hantverk enligt 

följande treårsplan:
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a) Borgensåtagande på 600 000 kronor att gälla 
2019-04-01—2020-03-31.

b) Borgensåtagande på 400 000 kronor att gälla 
2020-04-01—2021-03-31.

c) Borgensåtagande på 200 000 kronor at gälla 
2021-04-01—2022-03-31.

2. Ovanstående plan för borgensåtagandet förutsätter att verksamheten 
fortsatt utvecklas väl så att de ekonomiska åtagandena mot banken 
fullföljs enligt de lånedirektiv som nu gäller och att regelbunden 
ekonomisk information månadsvis fortsatt skickas till kommunens 
ekonomichef samt till Sätergläntans bankkontakt.

Beslutet skickas till
Sätergläntan
Ekonomichef Lars Bäcksholm, för vidarebefordran till berörda.
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§ 5 Dnr 2018/1747

Utbetalning av partistöd 2019

Beskrivning av ärendet

Tillämpliga bestämmelser 
I 4 kap. 2932 §§ kommunallagen (2017:725) finns bestämmelser som ger 
kommunerna möjlighet att ge ekonomiskt bidrag till politiska partier för att 
stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd).
Beslut om partistöd ska, enligt 4 kap. 32 § KL, bland annat innehålla ett krav 
på att mottagaren av partistödet årligen ska lämna en skriftlig redovisning 
som visar hur partistödet hur använts.
Leksands kommunfullmäktige har vid sammanträdet den 19 februari 2018, 
se § 9, antagit Reglemente för kommunalt partistöd. Av reglementet följer 
bland annat att grundstöd ska ges till de partier som finns representerade i 
fullmäktige samt att mandatstöd ska ges för mandat för vilket en vald 
ledamot är fastställd enligt vallagen (2005:837).
Enligt Bestämmelser om ekonomisk kompensation (arvoden) till 
förtroendevalda i Leksands kommun 2019-2022 kan varje parti per år i 
ekonomiskt stöd få 1/4 prisbasbelopp i grundstöd samt 1/4 prisbasbelopp per 
mandat 1-9 i kommunfullmäktige och 1/6 prisbelopp per mandat 10-x i 
kommunfullmäktige.

Redovisning rörande tidigare utbetalat partistöd 
Vid fullmäktiges sammanträde den 20 februari 2017, se § 5, beslutades att 
utbetala kommunalt partistöd för 2017. Av beslutet följer även att respektive 
mottagande parti i enlighet med reglementet för kommunalt partistöd ska 
lämna en skriftlig redovisning av hur partistödet används. Samtliga partier 
har i rätt tid lämnat in detta.

Avdelningens bedömning
Det finns idag åtta partier representerade i fullmäktige och som därmed är 
berättigade grundstöd. Samtliga 49 mandat har en ledamot som är fastställd 
enligt vallagen och som därmed berättigar mandatstöd. Mot bakgrund av att 
samtliga partier i fullmäktige lämnat in skriftlig redovisning rörande tidigare 
års utbetalning av partistöd är samtliga partier som idag sitter i fullmäktige 
berättigade nytt partistöd (grundstöd och mandatstöd).
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Prisbasbeloppet för 2019 är 46 500 kronor. Grundstödet ska därmed vara 
11 625 kronor och samma belopp i mandatstöd för mandat 1-9 och 7 750 
kronor för mandat 10-x.
Utifrån grundstöd och antalet mandat föreslås därför att utbetala partistöd för 
2019 enligt följande.
Parti Mandat Partistöd (SEK)
Centerpartiet 15 162 750 
Socialdemokraterna 10 124 000
Moderaterna 8 104 625
Kristdemokraterna 4 58 125
Vänsterpartiet 4 58 125
Sverigedemokraterna 4 58 125
Bygdepartiet 3 46 500
Liberalerna 1 23 250

Totalt (SEK):      635 500

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2019-01-28, 
§ 9
Tjänsteutlåtande av kommunsekreterare Björn Arrias, daterat 2019-02-04 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Utbetala kommunalt partistöd för 2019 om totalt 635 500 kronor med 

fördelning i enlighet med förslaget.
2. Ställa kravet att respektive mottagande parti senast den 30 juni 2020 ska 

lämna en skriftlig redovisning av hur partistödet enligt första punkten 
använts. 

Beslutet skickas till
Samtliga partier i fullmäktige genom dess gruppledare
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§ 6 Dnr 2019/77

Reglemente för revisionen, kommunalförbundet 
Brandkåren Norra Dalarna

Beskrivning av ärendet
Brandkåren Norra Dalarna är ett kommunalförbund som bildades den 
1 januari 2019 efter beslut av förbundsmedlemmarna hösten 2018. 
Kommunalförbundet ägs av förbundsmedlemmarna Leksand, Mora, Orsa, 
Vansbro och Älvdalens kommuner. 
Förbundsmedlemmarnas respektive fullmäktige har inför bildandet antagit 
ett reglemente för förbundsdirektionen och har nu att besluta om reglemente 
avseende förbundets revision. 
Revisorernas verksamhet styrs av bestämmelser i lag och god revisionssed, 
men även av ett reglemente. Det nu gällande förslaget till reglemente för 
kommunalförbundet utgör respektive fullmäktiges och medborgarnas 
instrument för granskning och kontroll av förbundsdirektionens verksamhet. 
Revisionen möjliggör för att insynen säkerställs och bidrar till att legitimitet 
och förtroende för förbundets verksamhet bibehålls.
Förslaget till reglemente för revision i Brandkåren Norra Dalarna reglerar 
vidare förutsättningarna för:

 Revisionens formella reglering
 Revisorernas antal och organisation
 Revisorernas ekonomi och förvaltning
 Revisorernas sakkunniga biträden
 Revisionens arbetsformer
 Revisionens rapportering 
 Revisorerna och direktionen 
 Revisorernas arkiv
 Personuppgiftsansvar 
 Reglementets giltighet

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2019-01-28, 
§ 16
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Tjänsteutlåtande av kommundirektören i Mora kommun, Per Karlsson, 
daterat 2019-01-15
Förslag till reglemente – Revision Brandkåren Norra Dalarna

Kommunfullmäktiges beslut
1. Anta reglemente för revisionen - Brandkåren Norra Dalarna i enlighet 

med förslaget.
2. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga förbundsmedlemmar 

fattar likalydande beslut.

Beslutet skickas till
Brandkåren i Norra Dalarna
Samtliga medlemskommuner
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§ 7 Dnr 2019/120

Interpellation om arbete med att förebygga sexuellt 
våld och sexuella trakasserier

Beskrivning av ärendet
I en interpellation från Ingrid Rönnblad (S) ställs frågor till 
kommunstyrelsens ordförande angående hur kommunens arbetar med att 
förebygga sexuellt våld och sexuella trakasserier.
Vid dagens sammanträde besvarar kommunstyrelsens ordförande Ulrika 
Liljeberg (C) interpellationen.

Beslutsunderlag
Interpellation, daterad 2019-01-28
Interpellationssvar, daterat 2019-02-17 

Kommunfullmäktiges beslut
Anse interpellationen besvarad. 

Beslutet skickas till
Ingrid Rönnblad (S)
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§ 8 Dnr 2019/122

Interpellation om byskolorna

Beskrivning av ärendet
I en interpellation från Jimmy Karlsson (BP) och Gunnar Fälldin (BP) ställs 
frågor till kommunstyrelsens ordförande angående byskolornas bevarande 
och utveckling.
Vid dagens sammanträde besvarar kommunstyrelsens ordförande Ulrika 
Liljeberg (C) interpellationen.

Beslutsunderlag
Interpellation, daterad 2019-01-28
Interpellationssvar, daterat 2019-02-17 

Kommunfullmäktiges beslut
Anse interpellationen besvarad. 

Beslutet skickas till
Jimmy Karlsson (BP)
Gunnar Fälldin (BP)
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§ 9 Dnr 2018/1553

Protokoll över inspektion av kommunens 
överförmyndarverksamhet 2017

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen har inspekterat överförmyndarverksamheten i kommunen 
2018. Inspektion har gjorts vid Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna, 
som är ett administrativt samarbete mellan Leksand, Mora, Orsa, Rättvik, 
Vansbro och Älvdalens kommuner.
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för kommunens överförmyndar-
verksamhet. Länsstyrelsen granskar om handläggningen följer reglerna i 
föräldrabalken och förmynderskapsförordningen och i övrigt sker på ett 
rättssäkert och lämpligt sätt.
Länsstyrelsen har upprättat ett protokoll över inspektionen. I granskningen 
av slumpvis utvalda akter för Leksands kommun finns ingen anmärkning.

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2019-01-28, 
§ 10
Protokoll över Länsstyrelsens granskning 2017, daterat 2018-11-01

Kommunfullmäktiges beslut
Lägga granskningsrapporten av kommunens överförmyndarverksamhet 2017 
till handlingarna.

Beslutet skickas till
Överförmyndare Lotta Arnesson
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§ 10 Dnr 2018/1553

Protokoll över inspektion av kommunens 
överförmyndarverksamhet 2018

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen har inspekterat överförmyndarverksamheten i kommunen 
2018. Inspektion har gjorts vid Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna, 
som är ett administrativt samarbete mellan Leksand, Mora, Orsa, Rättvik, 
Vansbro och Älvdalens kommuner.
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för kommunens överförmyndar-
verksamhet. Länsstyrelsen granskar om handläggningen följer reglerna i 
föräldrabalken och förmynderskapsförordningen och i övrigt sker på ett 
rättssäkert och lämpligt sätt.
Länsstyrelsen har upprättat ett protokoll över inspektionen. I granskningen 
av slumpvis utvalda akter för Leksands kommun finns ingen anmärkning.

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2019-01-28, 
§ 11
Protokoll över Länsstyrelsens granskning 2018, daterat 2018-11-15

Kommunfullmäktiges beslut
Lägga granskningsrapporten av kommunfullmäktiges överförmyndar-
verksamhet 2018 till handlingarna.

Beslutet skickas till
Överförmyndare Lotta Arnesson
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§ 11 Dnr 2018/1486

Val av revisorer till bolag, stiftelser och 
kommunalförbund

Beskrivning av ärendet
Kommunrevisionen har i skrivelser daterade den 21 januari 2019 nominerat 
revisorer till kommunala stiftelser, bolag och kommunalförbund.

Beslutsunderlag
Skrivelser av Kerstin Furöstam (S), daterade 2019-01-21

Kommunfullmäktiges beslut
1. Välja revisorer till kommunala stiftelser för perioden 2019-01-01 till 

2022-12-31 i enlighet med följande:

 Axel Thorells stiftelse
- Kerstin Furöstam (S)

 Anders Fischers stiftelse för allmänna platser
- Lars Melin (M)

 E Wiklunds stiftelse 
- Ingemar Wiborgh (L)

 Selma Wiklund-Norstrands stiftelse för Kvinnan i jordbruket 
- Alf Dahlin (C)

 Per och Anna Tägtströms minnesstiftelse 
- Bengt Park (KD)

 Socialnämndens stiftelse för stöd till behövande 
- Kerstin Furöstam (S)

 Erik Verner Anderssons stiftelse 
-  Lars Melin (M)

 Leksands kommunala mellanskolas stipendiestiftelse 
-  Ingemar Wiborgh (L)

 Leksands Sparbanks premiestiftelse
-  Alf Dahlin (C)

 Rektor Erik Bergfors minnesstiftelse 
-  Bengt Park (KD)
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 Stiftelsen för Karl och Kerstin Jones minne
-  Lars Melin (M) och Alf Dahlin (C)

 Mats Anders Matssons stiftelse 
-  Kerstin Furöstam (S)

 Märta och Edvin Thunströms stiftelse 
-  Bengt Park (KD)

 Stiftelsen Leksands Naturvårdsfond
-  Ingemar Wiborgh (L)

2. Välja Kerstin Furöstam (S) till revisor i FINSAM Nedansiljans 
samordningsförbund för perioden 2019-01-01 till 
2022-12-31. 

3. Välja Kerstin Furöstam (S) till revisor i Brandkåren Norra Dalarna för 
perioden för perioden 2019-01-01 till 2022-12-31. 

4. Välja lekmannarevisorer för kommunens bolag i enlighet med följande:

 Leksandsbostäder AB
- Alf Dahlin (C), Lars Melin (M) och Ingemar Wiborgh (L)

 Leksand Vatten AB 
- Bengt Park (KD), Lars Melin (M) och Kerstin Furöstam (S)

 Dala Vatten och Avfall AB 
- Kerstin Furöstam (S), ordinarie, och Lars Melin (M), ersättare.

Val av lekmannarevisorer i de kommunala aktiebolagen gäller för 
perioden 2019-2022 för tiden från en ordinarie årsstämmas avslutande 
till slutet av den första ordinarie årsstämman som hålls därefter.

Beslutet skickas till
Kommunrevisionen och dess biträde
Nedansiljans samordningsförbund
Brandkåren Norra Dalarna
Redovisningsekonom Mikael Öhström
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§ 12 Dnr 2018/1486

Avsägelse jävsnämnden - Lena Ihlar (V)

Beskrivning av ärendet
Lena Ihlar (V) har i skrivelse daterad den 11 januari 2019 avsagt platsen som 
ersättare i jävsnämnden.

Beslutsunderlag
Avsägelse, daterad 2019-01-111

Kommunfullmäktiges beslut
1. Bevilja avsägelsen.
2. Lämna platsen som ersättare i jävsnämnden vakant tills vidare.

Beslutet skickas till
Lena Ihlar (V)
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§ 13 Dnr 2018/1486

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

Beskrivning av ärendet
Vid kommunfullmäktiges sammanträden den 11 december 2018 lämnades 
plats som ersättare i kommunstyrelsen efter Eva Jonasson (L) vakant tills 
vidare.
Liberalerna nominerar Eva Hjort Axklint (L) till platsen.

Kommunfullmäktiges beslut
Välja Eva Hjort Axklint (L) till ersättare i kommunstyrelsen till och med 
2022-12-31.

Beslutet skickas till
Eva Hjort Axklint (L)
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