
 
  

  
 

 
 

 

  
  

 

  

 

 

 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2019-04-24 

Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30 till 21.10 

Beslutande Henrik Tvarnö (S), Jan Johansson (VF), Douglas Thor (M), Björn Fälth (SD), 
Dan Ljungström (C ), Monica Samuelsson (KD), Lola Frödeberg (VF), 
Mikael Hahn (S), Carin Bardh (M), Mikael Loberg (SD), 
Martina Jansson (S), Andreas Elamsson (C), Hans Svensson (KD), 
Robin Wallén Nilsson (M), Nils-Erik Olofsson (S), Viveka Jarflod (V), 
Maria Forsberg Brihall (VF), Ejlon Johansson (L), Lennart Lööw (S), 
Arne Zetterberg (SD), Anders Bengtsson (M), Pia Lindell (C), 
Jan-Erik Josefsson (KD), Roger Eriksson (VF), Aneth Amundsson (S), 
Tommy Bohman (S), Kjell Sandahl (M), Malin Brihall (VF), Arne Larsson (SD), 
Carina G Hördegård (C), Carina Strömbäck (S), Tommy Glans (VF), 
Caesar Friberg Jonsson (S), Pia Fälth (SD), Rolf Axelsson (S), Annica Brihall (C), 
Magdalena Andersson (M), Anders Rodewald (KD), Madelen Kohut (S) och 
Michael Hellqvist (V). 

Carina Bardh (M), Anders Bengtsson (M), Andreas Elamsson (C), Henrik Freij 
(M), Lola Frödeberg (VF), Björn Fälth (SD), Tommy Glans (VF), Martina Jansson 
(S), Ejlon Johansson (L), Jan Johansson (VF), Arne Larsson (SD), 
Dan Ljungström (C), Lennart Lööw (S), Nils-Erik Olofsson (S), Kjell Sandahl (M), 
Carina Strömbäck (S), Ingemar Sturesson (KD), Hans Svensson (KD) och Henrik 
Tvarnö (S) (ej § 85 avseende kommunstyrelsen p.g.a. jäv). 

Malin Brihall (VF), Andreas Elamsson (C), Pia Fälth (SD), Mikael Hahn (S), 
Viveka Jarflod (V), Madelene Kohut (S), Monica Samuelsson (KD), 
Douglas Thor (M) och Robin Wallén Nilsson (M) (ej § 85 avseende barn- och 
utbildningsnämnden p.g.a. jäv). 

Petra Brannestam (VF), Maria Forsberg Brihall (VF) och 
Carina G Hördegård (C ) (ej § 85 avseende kultur- och fritidsnämnden p.g.a. 
jäv). 

Roger Eriksson (VF), Henrik Freij (M) och Tommy Glans (VF) (ej § 85 avseende 
miljö- och byggnämnden p.g.a. jäv). 

Tommy Glans (VF) och Ejlon Johansson (L) ( ej § 85 avseende socialnämnden 
p.g.a. jäv). 

Percy Karlsson (S), Pia Lindell (C) och Hans Svensson (KD) (ej § 85 avseende 
tekniska nämnden p.g.a. jäv). 

Tommy Glans (VF), Arne Larsson (SD) och Nils-Erik Olofsson (S) (ej § 85 
avseende valnämnden p.g.a. jäv). 

Anders Bengtsson (M), Tommy Bohman (S), Petra Brannestam (VF), 
Jan-Erik Josefsson (KD), Lennart Lööw (S) och Carina Strömbäck (S) (ej § 85 
avseende vård- och omsorgsnämnden p.g.a. jäv). 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 
 

 
 

 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2019-04-24 

Tjänstgörande ersättare Percy Karlsson (S) för Johanna Haraldsson (S) 
Cathrine Löfstedt (VF) för Lars Brihall (VF) 
Ingemar Sturesson (KD) för Madelene Palmgren (KD) 
Petra Brannestam (VF) för Monica Högberg (VF) 
Henrik Freij (M) för Sofie Schiller (M) 

Övriga deltagare Magnus Färjhage, Andreas Eliasson, Maria Gromer, Anders Bernberg, 
Marianne Steene, Kjell Gunnarsson, Sven-Åke Karlsson (S), 
Britt-Marie Vidhall, Ingrid Holm (SD), Liridona Gashi (S), Hugo Svensson (S), 
Tommy Bengtsson (V), Jonna Andreasen (SD), Kristoffer Kaspersson (KD),
Lena Åhren (M) och Gun-Britt Sigfridsson (KD) och Maria Isacsson. 

Utses att justera Robin Wallén Nilsson (M) och Viveca Jarflod (V) 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 30 april 2019 kl. 16.00 

Underskrifter 

Sekreterare 
Maria Isacsson 

Paragrafer 78-86 

Ordförande 
Carina G Hördegård 

Justerings-
personer 

Robin Wallén Nilsson Viveca Jarflod 

Anslag av protokollet 
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala 
anslagstavla. 

Anslaget: 2019-04-30 

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 2019-05-21 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2019-04-24 

Föredragningslista 
Musik 

§ 78 Meddelanden 

§ 79 Motioner 

§ 80 Avsägelser 

§ 81 Information från Höglandets Samordningsförbund 
(Finsam) 

§ 82 Information från miljö- och byggnämnden 

§ 83 Årsredovisning 2018 för Vetlanda kommun 

§ 84 Yttrande från revisionen angående årsredovisningen 

§ 85 Beviljande av ansvarsfrihet 

§ 86 Redovisning av ej slutförda motioner 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 
 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2019-04-24 

Musik 
Stråkeleverna Adelia Kraft, Louise Lindell och Lejla Grebic från den kommunala musikskolan 
spelar för närvarande ledamöter, ersättare och åhörare. Medverkar gör även deras lärare 
Ulviyya Ahmedova och Anders Dahlén. 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

 

 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2019-04-24 

§ 78 

Meddelanden 
Revisionsberättelse för år 2018 från kommunens revisorer 
Ärendenr KLF 2019/61 

Revisionsrapport ”Granskning av institutionsplaceringar” 
Ärendenr KLF 2019/136 

Granskningsrapport för år 2018 från lekmannarevisorerna 
Ärendenr KLF 2019/61 

Protokoll från länsstyrelsen i Östergötland daterad 2019-04-10 om inspektion av Höglandets 
överförmyndarnämnd samt verksamhetsredogörelse för överförmyndarverksamheten år 2018 
Ärendenr KLF 2019/152 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

 
 

 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2019-04-24 

§ 79 Ärendenr KLF 2019/159 

Motion om att göra ”verkstad” av integrationen och att börja 
med barnen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendebeskrivning 
Den 17 april 2019 lämnade Monica Samuelsson (KD) och Hans Svensson (KD) in en motion om 
att göra ”verkstad” av integrationen och att börja med barnen och med förslaget att en 
utredning görs som synliggör och sätter fingret på vilka förändringar som krävs för att 
motverka segregation och istället ge alla barn samma förutsättningar att tillägna sig det 
svenska språket och komma in i det svenska samhället. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

 
 

 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2019-04-24 

§ 80 Ärendenr KLF 2019/137 

Avsägelse från uppdrag – Madelene Palmgren (KD) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Avsägelsen godkänns. 

Valberedningen får uppdraget att komma in med förslag till ny ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden. 

Anhållan hos länsstyrelsen om röstsammanräkning för framtagande av ny ledamot efter 
Madelene Palmgren för tiden t.o.m. 14 oktober 2022. 

Ärendebeskrivning 
Avsägelse har kommit in från Madelene Palmgren (KD) där hon avsäger sig uppdragen som 
ersättare i barn- och utbildningsnämnden samt som ordinarie ledamot i kommunfullmäktige. 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Madelene Palmgren 
Lönekontoret 
Troman 
Valberedningen 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

 

 

 
 

 
 

  

 
 

 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2019-04-24 

§ 81 Ärendenr KLF 2019/129 

Information från Höglandets Samordningsförbund (Finsam) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Förbundschefen för Höglandets Samordingsförbund, Britt-Marie Vidhall informerar om 
förbundets verksamhet och uppger bland annat följande: 

Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser gör det möjligt för 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och region att samverka finansiellt inom 
rehabiliteringsområdet. Tillsammans bildar de fyra parterna ett samordningsförbund som kan 
driva och finansiera verksamhet och insatser inom rehabiliteringsområdet. Det finns i nuläget 
80 förbund i Sverige. Höglandets samordningsförbund bildades 2011 och består av 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Jönköpings län och de fem 
höglandskommunerna; Nässjö, Aneby, Eksjö, Sävsjö, Tranås och Vetlanda. 

Insatserna riktar sig till personer i förvärvsaktiv ålder som på grunda av medicinska, psykiska, 
sociala och/eller arbetsmarknadsrelaterade problem är i behov av samordnade 
rehabiliteringsinsatser från minst två av aktörerna inom förbundet. 

Av verksamheterna som förbundet driver kan man särskilt nämna IT-spåret som är en 
utbildning som riktar sig till unga personer med Aspergers Syndrom och Psykiatriveckan som 
förbundet är med och anordnar tillsammans med Höglandssjukhuset och flera andra aktörer. 

Vetlanda kommuns del av budgeten för Höglandets Samordningsförbund 2019 är 384 600 kr. 
Kommunen får tillbaka nästan 950 000 kr genom löner till olika projekt, ökade skatteintäkter 
genom att fler kommer i arbete, minskat försörjningsstöd samt informationsinsatser och 
utbildningsdagar. 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 
 

 
 

  

   

 

  
 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2019-04-24 

§ 82 Ärendenr KLF 2019/130 

Information från miljö- och byggnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnämndens ordförande Sven-Åke Karlsson informerar om nämndens 
verksamhet. 

Miljö- och byggnämnden är en ren myndighetsnämnd som består av miljö, livsmedel och bygg. 
Nämndens uppdrag är att genomföra tillsyn och kontroller, handlägga anmälningar och 
tillstånd, informera och ge rådgivning samt verka som remissorgan mot myndigheter. 

65 % av nämndens verksamhet finansieras genom avgifter och 35 % skattefinansieras. 
Avgifterna i Vetlanda kommun ligger under medel i jämförelse med resten av Höglandet. 

Nämnden har ett samarbete med Naturvårdsverket och länsstyrelsen när det gäller sanering 
av förorenad mark som exempelvis Skyttemossen. 

Det finns ca 4000 enskilda avlopp i Vetlanda kommun och alla är inventerade. 60 % av 
avloppen var utan anmärkning men resterande måste göra någon form av åtgärd. 

I SKL:s företagsmätning Insikt mäts hur nöjda företagare är med kommunernas service och 
effektivitet i myndighetsutövningen och i 2018 års mätning hamnade byggavdelningen på 
plats 6. Miljö- och hälsoskydd hamnade på plats 28 och livsmedel på plats 69. 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

   

 

 

 

 
  

 
  

  
  

  
 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2019-04-24 

§ 83 Ärendenr KLF 2019/61 

Årsredovisning 2018 för Vetlanda kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Årsredovisning 2018 för Vetlanda kommun inklusive koncernen godkänns. 

Årets resultat innebär en minskning av det egna kapitalet med 25 955 553,61 kr. 

Kommunen har inte uppnått balanskravet, vilket innebär att det negativa resultatet ska 
återställas inom tre år. 

I samband med bokslutet ges ett ökat medlemsbidrag till Höglandets Räddningstjänstförbund 
för att där undvika ett negativt balanskravsresultat för 2018. 
Totalt uppgår det ökade bidraget till 2 956 000,00 kr. 

Ärendebeskrivning 
Årsredovisning 2018 för Vetlanda kommun inklusive koncernen föreligger i bilaga tillsammans 
med personalbokslut och miljöbokslut. 

Kommunens årsresultat uppgår till -26 mnkr. Vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden och 
barn- och utbildningsnämnden redovisar alla stora underskott. Totalt redovisar nämnderna ett 
resultat på -37,6 mnkr. Detta innebär stora försämringar jämfört med tidigare år. 
Pensionskostnaderna drabbar kommunen extra hårt 2018 med ca 10 mnkr till följd av nya 
redovisningsrutiner (engångseffekt). 

Investeringsvolymen 2018 uppgår till 121,5 mnkr. 

Årets resultat för koncernen uppgår till 5,7mnkr. Stadshuskoncernen redovisar ett positivt 
resultat på 31,3 mnkr, varav Njudung Energi AB bidrar med 32,2 mnkr. 

En sammanlagd bedömning av måluppfyllelsen för kommunfullmäktiges mål är att kommunen 
har lyckats få ett av fullmäktiges mål helt uppfyllt. Övriga mål bedöms vara delvis uppfyllda 
eftersom många åtgärder som har planerats också har genomförts. Inget av fullmäktiges mål 
har fått bedömningen ej godkänt. 

Delar av personalbokslutet redovisas och därvid framgår bland annat följande: 
Antal årsarbetare ökade med 28 till totalt 2 570. Antalet tillsvidareanställda minskade men 
visstidsanställda ökade. Den totala sjukfrånvaron har minskat från 6,6 till 6,5 % men 
korttidsfrånvaron ökar. Sjuklönekostnaderna för år 2018 var ca 15,5 mnkr. 
Personalomsättningen har ökat de senaste 4 åren. Kvinnor tar fortfarande ut mer 
föräldraledighet än män. 

Miljöbokslutet redovisas och man kan se att Vetlanda kommun ligger i framkant när det gäller 
miljömålsarbetet, laddinfrastrukturen för elbilar och avfallshanteringen. Det produceras också 
mycket förnyelsebar el genom vindkraften. Kommunen behöver däremot arbeta mer med 
hållbarhetsarbetet och klimatanpassningsplanering. De stora utmaningarna finns bland annat 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

 

   

 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2019-04-24 

§ 83 Ärendenr KLF 2019/61 

inom områdena transporter, kylbehov i fastigheter och energieffektivisering. Avslutningsvis 
kan man konstatera att det finns stora positiva drivkrafter inom kommunens miljöarbete där 
man särskilt kan nämna upphandlingsarbetet och samarbetskulturen. 

Kommunrevisionen föreslår i sin revisionsberättelse att årsredovisningen för 2018 godkänns. 

Kommunstyrelsens förslag 
Årsredovisning 2018 för Vetlanda kommun inklusive koncernen godkänns. 

Årets resultat innebär en minskning av det egna kapitalet med 25 955 553,61 kr. 

Kommunen har inte uppnått balanskravet, vilket innebär att det negativa resultatet ska 
återställas inom tre år. 

I samband med bokslutet ges ett ökat medlemsbidrag till Höglandets Räddningstjänstförbund 
för att där undvika ett negativt balanskravsresultat för 2018. 
Totalt uppgår det ökade bidraget till 2 956 000,00 kr. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) och Percy Karlsson (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
Kommunrevisionen 
KPMG 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

 
 

 
   

  
 

 
  

  

  
 

 
 

  

 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2019-04-24 

§ 84 Ärendenr KLF 2019/61 

Yttrande från revisionen angående årsredovisningen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Revisionsberättelsen för år 2018 noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Revisionsberättelsen för 2018 med följande bilagor föreligger: 

 Revisorernas redogörelse för verksamhetsåret 2018 

 De sakkunnigas rapporter 

 Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna 

Kommunrevisionen har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelsen och nämnderna och 
genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens företag. 

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och 
riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns 
en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till kommunfullmäktige. 

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva 
om verksamheten bedrivits enligt kommunfullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter 
som gäller för verksamheten. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god 
revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har 
genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för 
bedömning och ansvarsprövning. 

Bedömningen är att styrelse och nämnder i Vetlanda kommun i allt väsentligt har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 
Kommunrevisionen bedömer dock att kommunstyrelsens uppsikt behöver stärkas. De ser 
också med oro på de ekonomiska underskott som finns inom flera av nämnderna. 

Bedömningen är att räkenskaperna är rättvisande, men det noteras att kommunen ej har 
bokfört någon avsättning för saneringsåtgärder vid Skyttemossen, vilket borde skett och då 
hade resultatet påverkats ytterligare negativt med 12,1 mnkr. 

Bedömningen är att styrelsens och nämndernas interna kontroll, med undantag av ovan 
gjorda påpekanden, har varit tillräcklig. 

Bedömningen är att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt med de finansiella mål 
som kommunfullmäktige uppställt och att verksamhetsmålen endast delvis uppfylls. 
Kommunrevisionen uttrycker oro över att kommunen inte når något av de uppställda 
finansiella målen för 2018. 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2019-04-24 

§ 84 Ärendenr KLF 2019/61 

Kommunrevisionen tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen och nämnderna samt enskilda 
ledamöter i dessa organ för verksamhetsåret 2018. 

Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 
Ekonomikontoret 
KPMG 
Styrelse och nämnder 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 
  

 
 

 

  

 

   

  

 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2019-04-24 

§ 85 Ärendenr KLF 2019/61 

Beviljande av ansvarsfrihet 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunstyrelsen samt enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2018. 

P.g.a. jäv deltar inte Carina Bardh (M), Anders Bengtsson (M), Andreas Elamsson (C), 
Henrik Freij (M), Lola Frödeberg (VF), Björn Fälth (SD), Tommy Glans (VF), Martina Jansson (S), 
Ejlon Johansson (L), Jan Johansson (VF), Arne Larsson (SD), Dan Ljungström (C), 
Lennart Lööw (S), Nils-Erik Olofsson (S), Kjell Sandahl (M), Carina Strömbäck (S), 
Ingemar Sturesson (KD), Hans Svensson (KD) och Henrik Tvarnö (S) i handläggningen av denna 
punkt. 

Barn- och utbildningsnämnden samt enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2018. 

P.g.a. jäv deltar inte Malin Brihall (VF), Andreas Elamsson (C), Pia Fälth (SD), Mikael Hahn (S), 
Viveka Jarflod (V), Madelene Kohut (S), Monica Samuelsson (KD), Douglas Thor (M) och 
Robin Wallén Nilsson (M) i handläggningen av denna punkt. 

Kultur- och fritidsnämnden samt enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2018. 

P.g.a. jäv deltar inte Petra Brannestam (VF), Maria Forsberg Brihall (VF) och 
Carina G Hördegård (C ) i handläggningen av denna punkt. 

Miljö- och byggnämnden samt enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2018. 

P.g.a. jäv deltar inte Roger Eriksson (VF), Henrik Freij (M) och Tommy Glans (VF) i 
handläggningen av denna punkt. 

Socialnämnden samt enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2018. 

P.g.a. jäv deltar inte Tommy Glans (VF) och Ejlon Johansson (L) i handläggningen av denna 
punkt. 

Tekniska nämnden samt enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2018. 

P.g.a. jäv deltar inte Percy Karlsson (S), Pia Lindell (C) och Hans Svensson (KD) i 
handläggningen av denna punkt. 

Valnämnden samt enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

P.g.a. jäv deltar inte Tommy Glans (VF), Arne Larsson (SD) och Nils-Erik Olofsson (S) i 
handläggningen av denna punkt. 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

  

 

 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2019-04-24 

§ 85 Ärendenr KLF 2019/61 

Vård- och omsorgsnämnden samt enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2018. 

P.g.a. jäv deltar inte Anders Bengtsson (M), Tommy Bohman (S), Petra Brannestam (VF), 
Jan-Erik Josefsson (KD), Lennart Lööw (S) och Carina Strömbäck (S) i handläggningen av denna 
punkt. 

Överförmyndarnämnden samt enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2018. 

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
Kommunrevisionen 
Styrelse och nämnder 
KPMG 

Just sign Utdragsbestyrkan 



Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2019-04-24 

§ 86 Ärendenr KLF 2019/131 

Redovisning av ej slutförda motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 
Redovisningen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
I enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning redovisas motioner vilkas beredning ännu 
ej slutförts, bilaga. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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