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Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Justerandes sign 

jJt 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2015-10-26 

KF § 142 Godkännande av dagordning 

Sammanträdet godkänner dagordningen. 

Uldrdg bcsLyrkande 

Sida 182 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 183 

Justerandes sign 

KF § 143 Information 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2015-10-26 

Monica Staudinger, verksamhetsansvarig på fritidsgården Kabyssen och 
ungdomar från Gårdsrådet informerar om Kabyssens verksamhet. 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Juslerandc sign 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2015-10-26 

KF § 144 Allmänhetens frågestund 

Inga frågor har lämnats till dagens sammanträde. 

Utdragsbestyrkande 

Sida 184 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida 185 

Ju '1(:l1Indes sign 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2015-10-26 

KF § 145 Nya medborgarfdrslag 

Dm 44.2015 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslagen lämnas till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning 
Liv Elf har lämnat ett förslag om nytt övergångsställe vid Parkvägen och om 
ny lekplats (bi1.114) 

Dennis Karlsson Stohlbin har lämnat ett förslag om en bandyrink på 
Strandskolans område (bi1.115). 

Beslutsunderlag 
Liv Elf, Medborgarförslag, 2015-09-28 
Dennis Karlsson Stohlbin, Medborgarförslag, 2015-10-12 

Beslutet ska sändas till 
Kommunstyrelsen 
Liv Elf 
Dennis Karlsson Stohlbin 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun 

KF § 146 Frågor 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2015-10-26 

Göran Thorstensson (C) ställer följande frågor till socialnämndens 
ordförande Leif Andersson (S) (bi1.116): 

Sida 186 

1. Vad har kommunen vidtagit för åtgärder för att åtgärda de brister som 
IVO påtalat efter sin inspektion förra året på Stranden, Haganäset? 

2. Har uppföljning skett? 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. 

Socialnämndens ordförande Leif Andersson (S) besvarar frågorna (bil. 1 l?). 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 187 

Justerandes sign 

(t 

KF § 147 Interpellationer 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2015-10-26 

Björn Rubenson (KD) har sänt in en interpellation och undrar när 
barnkonventionens rättigheter beaktas i kommunstyrelsens, nämndernas och 
kommunfullmäktiges beslut. 

Björn Rubenson ställer följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Peter 
Lindroth (S) (biLl 18): 

1. Varför sker ingen barnkonsekvensanal ys idag? 

2. När kommer en sådan analys ligga till grund för politiska beslut? 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 

Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth (S) svarar på interpellationen 
(bil. 1 19). 

/(/1 
Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida 188 

Justerandes sign 

jJ( 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2015-10-26 

KF § 148 Anmälan om nyvalda och avsägelse av uppdrag 

Dnr 77.2015 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige befriar Inger Andersson Hultin (S) från 

förtroendeuppdragen som ersättare i kommunfullmäktige och ersättare 
i kultur- och fritidsnämnden. 

2. Kommunfullmäktige befriar Ann von Corswant (MP) från 
förtroendeuppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. 

3. Kommunfullmäktige beslutar begära röstsammanräkning avseende 
avsägelserna i kommunfullmäktige hos Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län. 

Sammanfattning 
Inger Andersson Hultin (S) har i skrivelse avsagt förtroendeuppdragen som 
ersättare i kommunfullmäktige och ersättare i kultur- och fritidsnämnden, att 
gälla från 2015-10-26. 

Ann von Corswant (MP) har i skrivelse 2015-10-18 med omedelbar verkan 
avsagt sig förtroendeuppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Inger Andersson Hultin, Skrivelse, 2015-10-14 
Ann von Corswant, Skrivelse 2015-10-18 

Beslutet ska sändas till 
Inger Andersson Hultin 
Ann von Corswant 
Länsstyrelsen 
Kultur- och fritidsnämnden 
Personalenheten 
Socialdemokraterna 
Miljöpartiet 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 189 

J712 ig' 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2015-10-26 

KF § 149 Iniörande av öppna nämndsammanträden 

Dm 262.2015 

Kommunfullmäktiges beslut 
l. Kommunfullmäktige medger att de nämnder och styrelser som så 

önskar får besluta om att deras sammanträden ska vara offentliga. 

2. Vid beslut om offentliga sammanträden ska nämnden/styrelsen även 
meddela vilka regler som ska gälla. 

3. Kommunfullmäktige medger att de nämnder och styrelser som så 
önskar får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom 
medborgarförslag får närvara när nämnden behandlar ärendet och delta 
i överläggningarna men inte i besluten. 

Sammanfattning 
Kommunallagen ger kommunfullmäktige möjlighet att medge nämnderna att 
besluta om offentliga sammanträden. (KL 6 kap 19 a §). Det finns dock en del 
förhållanden som innebär att ett sammanträde, eller del av sammanträdet, skall 
hållas inom stängda dörrar. Detta regleras i samma paragraf i kommunallagen. 
A v paragrafen framgår också att den som har lämnat ett medborgarförslag kan 
ges rätt att delta i överläggningarna när nämnden behandlar ärendet. Man får 
dock aldrig delta i besluten. 

Syftet med öppna sammanträden är att nå en större öppenhet och hitta nya 
former för utveckling av den lokala demokratin. 
Därför föreslås nu att kommunfullmäktige ska medge styrelsen och samtliga 
nämnder att besluta om att deras sammanträden ska vara offentliga. 
Förhoppningsvis leder detta till att allmänheten tar den möjlighet att närvara 
som ges och därmed på nära håll få uppleva hur olika ärenden hanteras. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Protokoll § 127,2015-10-14 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth, Tjänsteskrivelse, 2015-09-21 

Beslutet ska sändas till 
Samtliga nämnder 

Utdragsbc t yrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2015-10-26 

KF § 150 Förslag till Kostprogram för Karlsborgs kommun 

Dnr 130.2015 

Kommunfullmäktiges beslut 

Sida 190 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna reviderat Kostprogram att gälla för 
perioden 20160101- 20181231 (bi1.120). 

Sammanfattning 
En grupp bestående av företrädare för kostenheten, socialförvaltningen och 
barn- och utbildningsförvaltningen samt folkhälsoplaneraren har tagit fram ett 
förslag till reviderat kostprogram. Programmet har efter beslut i 
kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-29 remitterats till kommunens 
nämnder, folkhälsorådet, rådet för funktionshinderfrågor, kommunala 
pensionärsrådet, de i kommunfullmäktige representerade partierna, elevråd 
och föräldraföreningar på de kommunala förskolorna, Carl Johanskolan, 
Mölltorpskolan och Strandskolan. Förslaget till reviderat kostprogram har 
därefter bearbetats ytterligare med utgångspunkt i inkomna remissvar. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Protokoll § 128,2015-10-14 
Ingegerd Eklund, Tjänsteskrivelse, 2015-09-17 
Reviderat Kostprogram 
Remissammanställning 

Beslutet ska sändas till 
Samtliga nämnder 
Kostenheten 

Utdrngsbcslyrkandc 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 191 

Justerandes sign 

Je 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2015-10-26 

KF § 151 Svar på motion angående livsmedelsupphandling 

Dm 30.2015 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen med förtydligandet 
att målsättningen avseende andelen livsmedel med så låg 
miljöbelastning som möjligt ska uppgå till 40 % gäller på lång sikt. 
Fram till och med år 2018 är målet att andelen livsmedel med så låg 
miljöpåverkan som möjligt ska uppgå till minst 25 %. 

Sammanfattning 
Kjell Sjölund (C) yrkar i motion till kommunfullmäktige 2015-01-19 att det i 
samband med upphandling av livsmedel ska ställas krav på att produktionen 
skett i enlighet med svensk djurskyddslagstiftning och att andelen livsmedel 
med så låg miljöbelastning ska öka till minst 40 %. 

Vid upphandling av kött ställs redan idag krav på att produktion ska ske i på 
ett sätt som motsvarar reglerna i svensk djurskyddslagstiftning. Kommunens 
ambition beträffande andelen livsmedel med så låg miljöpåverkan preciseras i 
kostprogrammet. Målet är att nå minst 25 % vid utgången av år 2018. 
Motionen föreslås bifallas med förtydligandet att målsättningen avseende 
andelen livsmedel med så låg miljöbelastning som möjligt ska uppgå till 40 % 
gäller på lång sikt. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Protokoll § 129,2015-10-14 
KommunchefThomas Johansson, Tjänsteskrivelse, 2015-09-21 
Kommunfullmäktige, Beslut, 2015-02-23 
Kjell Sjölund, Motion, 2015-01-19 

Beslutet ska sändas till 
Kjell Sjölund 
Kostenheten 

Utdmgsb t yrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 192 

J usterandes sign 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2015-10-26 

KF § 152 Ansvar för mottagande av nyanlända invandrare och 
integrationssamordning 

Dm 263.2015 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att huvudansvaret för kommunens mottagande 
av nyanlända invandrare flyttas från socialnämnden till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Kommunchefen har på uppdrag av kommunstyrelsen ordförande utarbetat 
förslag på ändring avansvarsförhållandet gällande nyanlända invandrare, 
hantering av statliga bidrag och ersättningar samt integrationssamordning. 

Socialnämnden har enligt beslut i kommunfullmäktige 2014-02-25 huvud
ansvaret för kommunens mottagande av nyanlända invandrare. Detta ansvar 
föreslås flyttas från socialnämnden till kommunstyrelsen. I samband med att 
ansvaret flyttas bör även hanteringen av de bidrag och ersättningar som 
kommunen erhåller från staten mottagandet av invandrare samt tjänsten son 
integrationssamordnare flyttas från socialnämnden till kommunstyrelsen. De 
nännare förutsättningarna för hanteringen av bidragen/ersättningarna och 
finansieringen av tjänsten som integrationssamordnaren bör beredas av 
budgetberedningen. 

Förslag på sammanträdet 
Peter Lindroth (S) och Kjell Sjölund (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Protokoll § 130,2015-10-14 
KommunchefThomas Johansson, Tjänsteskrivelse, 2015-09-21 
Kommunfullmäktige, Beslut, 2014-02-25 

Beslutet ska sändas till 
Socialnämnden 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 193 

J usterandes sign 

I( 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdalum 
2015-10-26 

KF § 153 Särskild medlemsinsats Kommuninvest 

Dnr 176.2015 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att erlägga särskild medlemsinsats till 
Kommuninvests ekonomiska förening upp till högsta nivån 900 kronor per 
invånare (4 060 tkr). 

Sammanfattning 
Nya lagkrav som växt fram efter senaste finanskrisen medför minimikrav på 
större kapital (bruttosolidetskrav) för banker, kreditmarknadsbolag och 
värdepappersbolag. Kommuninvest, där kommunen är medlem, är därigenom i 
behov av att stärka sitt kapital och har tagit fram en plan för detta. Planen 
syftar till att minimikravet på ett större kapital ska vara uppnått senast 2018 då 
kravet på viss lägsta brutto soliditet träder i kraft. 

Kommuninvest fastställde 2015-04-16 nya stadgar med möjlighet för 
medlemmar att snabbare fullgöra den obligatoriska insatsskyldighet som följer 
av medlemskapet. Insatsen beräknas som kronor per invånare. Extra 
medlemsinsatser kan ske till olika nivåer, minimi, 50 %, 75 %, och högsta 
nivå. En högre medlemsinsats leder till högre återbäring och ränta på 
insatskapital. För Karlsborgs kommun krävs det en extra insats om 4060 tkr 
för att komma upp högsta nivån, 900 kronor per invånare. 

Ränta på insatskapitalet bestäms i efterhand på föreningsstämman. Ränta på 
insatt kapital år 2014 fastställdes till 2,5 %. 

Förslag på sammanträdet 
Peter Lindroth (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Protokoll § 131, 2015-10-14 
Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2015-09-15 
Kommuninvest, Förfrågan, 2015-05-21 

Beslutet ska sändas till 
Kommuninvests ekonomiska förening 
Ekonomi enheten 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 194 

Justerandes sign 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2015-10-26 

KF § 154 Förslag till samhällsbyggnadsförvaltning 

Dnr 124.2015 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för ytterligare 
beredning. 

Sammanfattning 
Kommunchefen har på uppdrag av kommunstyrelsens ordförande tagit fram 
ett förslag till bildande aven samhällsbyggnadsförvaltning. Förslaget innebär 
att befintlig kommunledningsförvaltningen delas i två förvaltningar. Den nya 
samhällsbyggnadsförvaltningen föreslås bestå av de tekniska enheterna 
(fastighetsenheten, gata/parkenheten, VA-enheten och kostenheten) och plan
och byggenheten samt ha ansvar för vissa övergripande mark- och 
miljöstrategiska frågor. Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att ha 45 
anställda och förfoga över en budget som år 2015 uppgår till 14 miljoner 
kronor. Förvaltningen föreslås ledas aven samhällsbyggnadschef. Tjänsten 
som samhällsbyggnadschef är ny och kostnaden för tjänsten beräknas uppgå 
till 1 025 000 kr för år2016. 

Förslag på sammanträdet 
Peter Lindroth (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag med förändringen att 
bilda en samhällsbyggnadsförvaltning från 2016-01-01. 

Kjell Sjölund (C) och Stefan Hallberg (SD): Avslag till kommunstyrelsens 
förslag. 

Inger Larsson (FP), Björn Rubenson (KD) och Berith Bohren (V): Ärendet 
återremitteras för ytterligare beredning (bi1.l21). 

Beslutsgång 
Ordförande frågar mötet om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras i 
enlighet med Inger Larsson, Björn Rubenson och Berith Bohrens förslag och 
finner att ärendet ska avgöras idag. 

Omröstning begärs. 

Mötet är överens om att en ja-röst betyder ja till att ärendet ska avgöras idag 
och en nej-röst betyder ja till återremittering av ärendet. 

Med 16 ja-röster mot 14 nej-röster konstaterar ordförande att 
kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet i enlighet med Inger 
Larsson, Björn Rubenson och Berith Bohrens förslag (bil. 122). 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Justcmndes sign 

fl 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2015-10-26 

Kommunstyrelsen, Protokoll § 132,2015-10-14 
KommunchefThomas Johansson, Tjänsteskrivelse, 2015-09-08 
KommunchefThomas Johansson, Organisationsförslag, 2015-09-07 

Beslutet ska sändas till 
Kommunledningsförvaltningens enheter 
Kommunstyrelsen 

Sida 195 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2015-10-26 

KF § 155 Val av ägarrepresentant till SamordningsfOrbunden i 
Skaraborg 

Dm 273.2015 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse nedanstående representant till 
Samordningsförbunden i Skaraborg: 

Representant 
Stig Carlsson (S) 
Kruthusvägen 2 G 
546 33 KARLSBORG 

Beslutet ska sändas till 
Stig Carlsson 
Samordningsförbunden i Skaraborg 

Utdragsbestyrkande 

Sida 196 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida 197 

Justerandes sign 

jl( 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2015-10-26 

KF § 156 Redovisning av obesvarade motioner 

Kommunfullmäktiges ordförande Stig Carlsson (S) meddelar att nedanstående 
motioner för närvarande är obesvarade: 

• Inflyttningslots, KF 2015-09-28 (bereds av KS). 

• Fossiloberoende fordonsflotta, KF 2015-06-29 (bereds av KS). 

• Förbättrad guidning och tillgänglighet på Vaberget, KF 2015-06-29 (bereds 
av KS). 

• Lokala ordningsföreskrifter om insamling av pengar, KF 2015-06-29 (bereds 
av KS). 

• Sandning i Karlsborgs tätort, KF 2015-05-25 (bereds av KS). 

• Alternativ användning av den tidigare soptippen, KF 2015-05-25, Remiss 
gata/park (KS). 

• Justering av formell dagordning i kommunen, KF 2015-05-25 (bereds av KS). 

• Stationsområdet vid järnvägsstationen, KF 2015-05-25 (bereds av KS). 

• Båttvätt för fritidsbåtar i Vättern, KF 2015-04-27 (bereds av KS). 

• Infartsskylt vid Göta kanal, KF 2015-04-27 (bereds av KS). 

• Införande av "Klassmorfarsystem" i Karlsborgs skolor, KF 2015-04-27, 
Remiss BUN (KS). 

• Införande av "Skolk-SMS" i Karlsborgs skolor, KF 2015-04-27, Remiss 
BUN(KS). 

• Lönesättning inom vissa yrkeskategorier i Karlsborgs kommun, KF 2015-03-
30 (bereds av KS). 

• Upprustning av stränder i Karlsborgs tätort, KF 2015-03-30, Remiss 
gata/park (KS). 

• Gång- och cykelväg till Forsvik, KF 2015-03-30, Remiss gata/park (KS). 

• Studieresa till Auschwitz för elever i årskurs 9, KF 2015-03-30, Remiss BUN 
(KS). 

• Gång- och cykelväg mellan Mölltorp och Hjo, KF 2015-03-30, Remiss 
gata/park (KS). 

• Miljön runt Hotell Wettern, KF 2015-03-30 (bereds av KS). 

• Karlsborgsbanan, KF 2015-03-30 (bereds av KS). 

• Kommunens gator och yttre miljöer, KF 2015-03-30, Remiss gata/park (KS). 

• Tillgången på offentliga toaletter, KF 2015-03-30 (bereds av KS). 

• Fördjupad översiktsplan infrastruktur, KF 2015-03-30 (bereds av KS) . 

• Aterreglera lokalvården, KF 2015-02-23 (bereds av KS). 

• Giftfri kommun, KF 2015-02-23 (bereds av KS). 

Uldragsbeslyrkllnde 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 198 

Justerandes sign 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2015-10-26 

KF § 157 Redovisning av obesvarade medborgarfOrslag 

Kommunfullmäktiges ordförande Stig Carlsson (S) meddelar att nedanstående 
medborgarförslag för närvarande är obesvarade: 

• Fler allmänna soptunnor i kommunen, KF 2015-06-29 (bereds av KS). 

• Låt barnen vara med och påverka innan beslut fattas, KF 2015-06-29 (bereds 
av KS). 

• Bygg en actionpark, KF 2015-06-29 (bereds av KS). 

• Bygg en cykelväg mellan Karlsborg och Forsvik, KF 2015-06-29 (bereds av 
KS). 

• Farthinder i Norra skogen, Hanken och utanför Forsviks Friskola, KF 2015-
06-29 (bereds av KS). 

• Fritidsgård även för yngre elever, KF 2015-06-29 (bereds av KS). 

• Rensa sjöbotten i Hanken, KF 2015-06-29 (bereds av KS). 

• Rusta upp lekplatserna och låt barnen vara med och påverka när nya 
lekredskap köps in, KF 2015-06-29 (bereds av KS). 

• Säkrare gång- och cykelvägar i Undenäs, KF 2015-06-29 (bereds av KS). 

• Övergångsställen vid busshållplatserna där skolskjutsarna stannar, KF 2015-
06-29 (bereds av KS). 

• Placering av sjösättningsramp för båtar i Forsvik, KF 2015-06-29 (bereds av 
KS). 

• Placering av artilleripjäser vid Vätterstranden, KF 2015-05-25 (bereds av 
KS). 

• Iläggningsplats för fritidsbåtar i Kyrksjön i Mölltorp, KF 2015-04-27 (bereds 
av KS). 

• Bygg en lyft vid vattnet där funktionshindrade kan lyftas upp och därmed 
lyftas över i en båt, KF 2015-04-27 (bereds av KS). 

• Upprensning av Coca-Colabäcken, KF 2015-03-30 (bereds av KS). 

• Avstängning av utfart på Kanalholmen, KF 2015-03-30 (bereds av KS). 

• Städning av grönområde vid återvinningsstationen, KF 2015-03-30 (bereds av 
KS). 

• Enkelrikta trafiken vid Rödesunds torg, KF 2015-03-30 (bereds av KS). 

• Renovering av de allmänna anslagstavlorna, KF 2015-02-23 (bereds av KS). 

• Plantering av ny Ornäsbjörk, KF 2015-02-23 (bereds av KS). 

• Trafiksäkerheten vid Hamnen i Mölltorp, KF 2015-02-23 (bereds av KS). 

• Förlägg ett kanothus för SOK Träffs kanotsektion på Kanalholmen, KF 2014-
11-25 (bereds av KFN). 

• Tennisbana på Moliden, KF 2014-09-23 (bereds av KFN). 

• Mat producerat på ett etiskt och hälsosamt sätt, KF 2014-06-24 (bereds av 
KS). 

Utdragsbestyrkande 
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KF § 158 Meddelanden 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2015-10-26 

Socialnämndens ordförande Leif Andersson informerar om Ej verkställda 
gynnande beslut (bil. 123). 

Utdragsbestyrkande 
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2015-10-26 

KF § 159 Anmälan om inkomna motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Sammanfattning 
Ordförande Stig Carlsson (S) anmäler följande motion som inkommit till 
kansliet: 

Inger Larsson (FP): 

• Motion angående äldres rätt till kultur (bil.124). 

Beslutet ska sändas till 
Inger Larsson (FP) 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 




