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Sammanträdesprotokoll 2014-09-22
Kommunfullmäktige

Omröstningar

Ordinarie ledamöter
När-
varo

§ 79
KS § PC

§ §

Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Zachau, Carina, M N X

Olsson, Christer, S N Avst Avst

Andersson, Arne, M N X

Eskilandersson, Mikael, SD F

Möllerström, Arne, S N X

Ekman Erkki, FP Nt X

Larsson, Anders, KD Nt X

Nilsson Tomas, C N X

Roos, Madeleine, M N X

Nyberg, Donald, S N Avst Avst

Persson, Mats, MO N X

Bengtsson, Niclas, SD N X

Nilsson, Henrik, M N X

Moreno Lena, S N X

Andersson, Ann-Sofie, FP (ej § 81-83) N X

Johansen, Henrik, M Nt X

Gustafsson, Martin, C N X

Bjertner, Thomas, S N Avst Avst

Håkansson, Magnus, KD F

Borgkrantz Ursel, M N X

Brorsson, Tommy,SD N X

Daa, Bjarne, S N X

Svensson Lennart, M Nt X

Samuelsson, Jan, FP F

Sigbo Leif, MO Nt X

Unosson, Christer, KD N X

Silfvergren, Arne, S N X

Lindahl, Theresa, M N X

Johansson Lars, C Nt X

Bengtsson, May, SD N X

Ljunggren, Gert, S (19.05-20.55, ej § 78, 79) N Avst Avst

Danielsson Lennart, M N X

Carlsson Patric, S N X

Sjörin, Åke, FP N X

Edvardsson, Gunnar, KD N X

Bengtsson Michael, SD N X

Bencsik Betty, S Nt Avst Avst

Nilsson Per-Uno, M N X

Kjell, Söderlundh, SPI Nt X

Johansson, Kurt-Arne, C N X

Svensson, Leif, S N Avst Avst

Bäck Johansson, Heidie, MO N Avst Avst

Linderos Henrik, M N X

Hammar, Henrik, M N X

Närvarolista för kommunfullmäktige i Örkelljunga kommun 2014-09-22

N = ordinarie ledamot Nt = tjänstgörande ersättare F = frånvarande
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Sammanträdesprotokoll 2014-09-22
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §78 KLK.2014.223 251

Försäljning av Ejdern 17

Arne Andersson, Talliden 12, 286 33 Örkelljunga önskar köpa
fastigheten Ejdern 17 för att bygga 8 st lägenheter i 2 st 2-våningshus
(4st lgh i vart hus), i enlighet med gällande detaljplan.

Fastigheten är på 1497 kvm, varav 873 kvm är +-markerad i detaljplan,
d v s endast på 624 kvm tillåts placering av bostadshus.

Kvadratmeterpriset är sedan tidigare satt till 275:-/kvm BTA
(Kf §1 2006-01-30), samt därefter omräknat till kvadratmeterpris per
tomtyta beroende på de olika tomternas tillåtna exploateringsgrad.
Tomtpriset för Ejdern 17 är därmed 138:-/kvm.

Samhällsbyggnadsförvaltningen meddelar att problematik med dåliga
massor innehållande för hög humushalt föreligger på tomten. Efter
diskussion med Arne Andersson har överenskommelse nåtts om att fullt
kvadratmeterpris endast tas ut för ytan med byggrätt samt ett lägre
kvadratmeterpris på 90:-/kvm för +-markerad yta, innebärande totalt
försäljningspris på 167´322:-. Tomten överlåts därmed i befintligt skick.

Beslutsunderlag
Protokoll 2014-09-03 - KS § 118
Förslag köpekontrakt Ejdern 17, till ks
Tjänsteskrivelse - Fredrika Klevborn

Kommunfullmäktige beslutar

att till Arne Andersson sälja fastigheten Ejdern 17 enligt
upprättat köpekontrakt till ett försäljningspris på 167.322
kronor.

____________

Expedieras till:
Fredrika Klevborn för handläggning och information till berörda.
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Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §79 KLK.2014.34 30

Besvarande av motion - Viktigt att synas!

Henrik Nilsson, M, har inlämnat en motion med rubriken "Viktigt att
synas". Avmotionen framgår bl a följande:

Örkelljunga kommun har under ett antal år betonat vikten av vårt läge
utmed E4:an och förhoppningar om att det, vid de industriområden som
finns, ska etableras verksamheter som innebär fler arbetstillfällen i
kommunen. Nya industriområdet i Skånes Fagerhult är nu
färdigplanerat och den första etableringen är glädjande på plats och i
Skånes Fagerhult är arbetstillfällen och nyetableringar än mer viktigt
efter senaste årens förlust av arbetstillfällen.

Tidigare har en skylt satts upp om området och är troligen uppsatt efter
alla konstens regler och har säkert kostat en hel del att tillverka. Ändå är
den ur marknadsföringssynpunkt dålig. Den har fel placering, är för
liten och syns för dåligt.

Henrik Nilsson vill därför att kommunfullmäktige ger uppdrag åt
ansvarig i kommunen att uppföra en liknande belyst skylt som finns vid
Skåneporten i Örkelljunga.

Beslutsunderlag
Protokoll 2014-09-03 - KS § 123
Yttrande över motion - Viktigt att synas.docx
Motion - Viktigt att synas, pdf

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat

att remittera motionen till kommunchef Peter Andreasson för
yttrande senast 2014-05-14.

Ett förslag till yttrande har inlämnats från kommunchefen.
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Sammanträdesprotokoll 2014-09-22
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att uppdra åt kommunledningskontoret att arbeta vidare för att i
enlighet med framförda förslag uppföra en ny skylt på befintlig
skyltplats i Skånes Fagerhult, med layout motsvarande
kommunskylten vid Skåneporten, Örkelljunga. Skylten skall vara
väl synlig för såväl södergående som norrgående trafik,

att belysningsfrågan löses när tillfälle ges ur såväl ekonomiska som
praktiska aspekter, samt

att motionen därmed anses bifallen.

Kommunfullmäktiges behandling

Yrkanden i kommunfullmäktige
Henrik Nilsson, M, Mats Persson, MO och Carina Zachau, M, yrkar
bifall till motionen.

Patric Carlsson, S, yrkar att belysningsfrågan skall lösas när det är
praktiskt möjligt. Carina Zachau yrkar avslag på Patric Carlssons
yrkande.

Martin Gustafsson, C, yrkar att ärendet skall återremitteras till
kommunstyrelsen för att erhålla en undersökning jämte kostnadsförslag
om det är möjligt att använda solcellsbelysning på skylten i enlighet
med den trådlösa belysning som finns på Busshållplatsen vid
Ljungaskog.

Carina Zachau framför som tilläggsyrkande till kommunstyrelsens
förslag att kommunledningskontoret skall undersöka möjligheten att
förse skylten med solcellsbelysning i enlighet med Martin Gustafssons
förslag.

I ärendet yttrar sig även Gert Ljunggren, S och Christer Olsson, S.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Proposition om återremiss av ärendet

Ordföranden ställer därefter proposition dels på Martin Gustafssons
förslag om återremiss av ärendet, dels på frågan om ärendet skall
avgöras vid dagens sammanträde. Ordföranden finner att det
sistnämnda förslaget bifalles.

Kommunfullmäktige beslutar således

att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde.

Proposition om kommunstyrelsens förslag under attsats 2

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag under
attsats 2, mot Patric Carlssons yrkande och finner att kommunstyrelsens
förslag antas.

Omröstning begärs och följande voteringsproposition antas:

Den som önskar bifalla kommunstyrelsens förslag i denna del röstar ja.
Den det ej vill röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige bifallit
Patric Carlssons yrkande.

Genomförd omröstning utfaller med 30 ja, 7 avstår och 4 nej.

Omröstningsresultatet framgår närmare av till protokollet fogad
närvarolista.

Proposition om tilläggsyrkande om solcellsbelysning

Ordföranden ställer därefter proposition på Carina Zachaus
tilläggsyrkande om solcellsbelysning och finner att kommunfullmäktige
bifaller detsamma.
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Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Proposition om att motionen skall bifallas

Ordföranden ställer slutligen proposition på kommunstyrelsens förslag
om att motionen skall bifallas och finner svaret med ja besvarat.

Kommunfullmäktige beslutar därefter

att uppdra åt kommunledningskontoret att arbeta vidare för att
i enlighet med framförda förslag uppföra en ny skylt på
befintlig skyltplats i Skånes Fagerhult, med layout
motsvarande kommunskylten vid Skåneporten, Örkelljunga.
Skylten skall vara väl synlig för såväl södergående som
norrgående trafik,

att belysningsfrågan löses när tillfälle ges ur såväl ekonomiska
som praktiska aspekter,

att kommunledningskontoret skall undersöka möjligheten att
förse skylten med solcellsbelysning i enlighet med Martin
Gustafssons förslag, samt

att motionen därmed anses bifallen.
____________

Expedieras till:
Henrik Nilsson
Peter Andreasson
Kansliets fördelningsmöte
Kristian Swärd
Kristofer Johansson
Samhällsbyggnadsnämnden
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §80 KLK.2014.224 251

Förslag till köpekontrakt för avstyckning del av Fagerhult
1:69 - Exdex AB

Företaget Exdex AB önskar för sin verksamhet köpa 5000 kvm mark i
Fagerhults industriområde. Företaget ska bedriva mekanisk bilverkstad,
och planerar att bygga industrilokal på ca 300 kvm innehållande även
kontor och personalutrymmen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen meddelar att priset är sedan tidigare
fastställt av KF (§71, 2013-06-24) till 50:-/kvm grovterrasserad mark.
Totalt försäljningspris 250´000:-.

Beslutsunderlag
Protokoll 2014-09-03 - KS § 120
Komplettering - Karta
Förslag till köpekontrakt för avstyckning del av Fagerhult 1:69
avseende Exdex - till Ks
Tjänsteskrivelse

Kommunfullmäktige beslutar

att till Företaget Exdex AB sälja mark inom Fagerhults
industriområde enligt upprättat köpekontrakt till ett
försäljningspris om 250.000 kronor.

____________

Expedieras till:
Fredrika Klevborn för handläggning och information till berörda
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §81 KLK.2014.216 042

Delårsrapport för Örkelljunga kommun 2014

Årets resultat
Ekonomienheten presenterar delårsrapport 2014 för Örkelljunga
kommun. Kommunen visar ett samlat resultat för den kommunala
förvaltningen (bolagen exkluderade) på 15,1 mkr enligt
fullfonderingsmodellen per den 30 juni 2014.

Verksamhetensnettokostnader blev 4,5 mkr lägre än budget. I övrigt
ligger de större aggregerade avvikelserna på minskningen av värdet på
ansvarsförbindelsen och betydligt högre reavinster än beräknat.

I resultatet ligger en minskning på 5,8 mkr för den delen av
ansvarsförbindelsen som avser pensioner intjänade före 1998. De
finansiella intäkterna hamnade på 11,7 mkr under det första
halvåret, vilket ska jämföras med budgeten på 3,5 mkr. Huvuddelen av
de finansiella intäkterna avser reavinsten för en försäljningspost på
40 mkr av fondandelar. Prognosen för helåret 2014 ligger på ett resultat
på 12 mkr, ökningen jämfört med budget är helt och hållet
hänförbart till realisationsvinsten på fonderna.

Beslutsunderlag
Protokoll 2014-09-03 - KS § 127
Delårsrapport efter ks
Granskning av delårsrapport
Revisorernas bedömning
Un § 74, 2014-08-14
Un § 78, KoF, 2014-08-14
Socialnämndens beslut
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Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Händelser av väsentlig betydelse för kommunen·
· SCB:s befolkningsprognos som publicerades den 13 augusti

visade att antalet invånare i Örkelljunga kommun har ökat med
33 personer under 1:a halvåret 2014 och uppgick till 9 686
invånare. Det är 36 invånare mer än kommunen har använt i
budget och prognos för skatteintäkter och generella statsbidrag.

· Kommunen har under första halvåret haft ett positivt
födelsenetto på +4.

· I mitten av augusti blev det klart med försäljningen av en tomt
på Ejdern där det kommer att byggas 16 marklägenheter.

· Den senaste statistiken från AMS visar att arbetslösheten i
Örkelljunga kommun sjunker. Från juli månad 2013 till juli
2014 har antalet arbetssökande i kommunen sjunkit från 775 till
736 arbetssökande, en minskning med 5 procent. Antalet öppet
arbetslösa har under samma period minskat från 280 till 237
personer, en minskning med 15,4 procent.

· Samråd avseende detaljplanen Sällerås 1:51 i Örkelljunga
kommun. Nibe är här intresserat av att expandera etappvis med
upp till 25 500 kvm.

· Ett optionsavtal som ger Örkelljungabostäder rätt att förvärva
mark från kommunen vid Hjelmsjöstrand.

· Skånes Fagerhults Torv AB är intresserat av att köpa 20 000
kvm råmark i anslutning till sin egen fastighet vid Skånes
Fagerhults industriområde.

Kommunstyrelsen har beslutat

att godkänna Delårsrapport 2014 för Örkelljunga kommun, samt

att överlämna rapporten till revisorerna inför kommunfullmäktiges
behandling av ärendet.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges behandling

Inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet har överlämnats
Granskning av delårsrapport 2014 upprättad av pwc samt Revisorernas
Bedömning av delårsrapport januari- juni 2014.

Revisorerna framför att den översiktliga granskningen visar att
kommunens delårsrapport inte är upprättad i enlighet med lagens krav
och god redovisningssed i övrigt. Detta eftersom hela pensionsåtagandet
redovisas som en avsättning i balansräkningen, vilket inte är förenligt
med lagen om kommunal redovisning. Lagen anger att en blandmodell
ska tillämpas. Eftersom felen är av betydande storlek bedömer vi att
räkenskaperna inte ger en rättvisande bild och bör rättas innan de
fastställs av fullmäktige.

Granskningen visar att det finns förutsättningar för att ett av
kommunfullmäktiges tre fastställda finansiella mål kommer att uppnås.
Måluppfyllelsen avseende verksamheten är delvis förenlig med de av
fullmäktige fastställda målen i budget 2014. Målen för verksamheten
bedöms kunna uppnås i viss omfattning. I granskningen konstateras
samtidigt att flertalet mål inte bedöms kunna uppnås eller inte alls har
följts upp i delårsrapporten. Det behövs en fortsatt utveckling mot
tydliga mål och metoder för att mäta måluppfyllelse.

Ekonomichef Stefan Christensson lämnar utförlig information om
Delårsrapporten. Stefan Christensson informerar även
kommunfullmäktige om skillnaderna mellan blandmodellen och
fullfonderingsmodellen. Av informationen framgår även en artikel från
det senaste numret i tidningen Dagens Samhälle som belyser
kommunernas hantering av blandmodellen och fullfonderingsmodellen.
Vidare informeras om kommunens pågående målarbete.

Yrkanden i kommunfullmäktige

Carina Zachau, M, och Christer Unosson,KD, yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Carina Zachau ger en eloge till ekonomichef Stefan Christensson och
hans enhet som har tagit fram delårsrapporten och gjort enorma
förbättringar utifrån det som producerats tidigare. Ett nytt sätt att arbete
med en struktur och organisation som upplevts som mycket bra.

Martin Gustafsson, C, framför att ett av samhällsbyggnadsnämndens tre
mål bortfallit ur rapporten på sidan 41. Samhällsbyggnadsnämndens
mål framgår under sidan 47. Målet som bortfallit anger att "Minst 700
löpmeter gång- och cykelväg ska årligen bytas ut".

I ärendet yttrar sig även Patric Carlsson, S, Niclas Bengtsson, SD, Mats
Persson, MO, Arne Silfvergren, S och Thomas Bjertner, S.

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna Delårsrapport 2014 för Örkelljunga kommun.
____________

Expedieras till:
Stefan Christensson
Revisorerna
Nämnder och styrelsen
pwc
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §82 KLK.2014.218 042

Fråga till ordföranden i Örkelljunga Fjärrvärme AB

Mats Persson, MO har inlämnat följande fråga till ordföranden i
Örkelljunga Fjärrvärme AB:

Fjärrvärmen i kommunen bygger på att brukarna skall betala drift och
underhåll av anläggningarna, pannor och rörledningar. De senaste åren
har det investerats ganska stora summor i nya områden. Man får väl
anta att vissa investeringar ligger för "fäfot", de saknar brukare. Det
finns sannolikt också luckor i äldre delar av nätet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga ordföranden i
värmeverkets styrelse

Hur stor del av gjorda investeringar i fjärrvärme är outnyttjat, där
kostnaderna bestrids av brukarna?

Beslutsunderlag
Fråga till ordföranden i Örkelljunga Fjärrvärme AB

Kommunfullmäktiges behandling

Kommunfullmäktige beslutar

att frågan får ställas.

Per-Uno Nilsson, ordförande i Örkelljunga Fjärrvärme AB besvarar
därefter framförd fråga från Mats Persson. Inledningsvis informerar
Per-Uno Nilsson om kommunens ägardirektiv till bolaget. I övrigt
framförs bl a följande:

Fjärrvärme är en långsiktig investering där ekonomisk avkastning inte
kan ses i det korta perspektivet, miljömässigt utgör den ett hållbart
kretsloppstänkande som påverkar den omedelbara miljön vi vistas i och
borgar för att framtida resurser bibehålles.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Etablering ursprung
Vid etablering av fjärrvärme i kommuner där det tidigare ej funnits
fjärrvärme är det naturligtvis ett strategiskt val och vad bl.a. gäller
dimensionering av ledningsnät måste man infrastrukturellt ta hänsyn till
både existerande bebyggelse och framtida exploateringar, man måste
även ta hänsyn till miljölagstiftning, byggregler, energihushållning och
inte minst hur detta kan utvecklas över tid.

Vadgäller initiala investeringskostnader har dessa en betydande payoff
tid, dock är de miljömässiga effekterna omedelbara.

Utbyggnad i existerande områden
För utbyggnad inom fjärrvärmens upptagningsområde där fjärrvärme ej
är utbyggt kommer investeringskostnaden i förhållande till områdets
anslutningsgrad och beståndets anslutningsavgifter att visa på
lönsamheten i utbyggnaden, når man ej rimlig payoff kommer således ej
utbyggnad att ske.
Alla utbyggnader av denna karaktär har föranletts av intresse enkäter
och skett först efter godkännande i kommunfullmäktige.
Inom dessa områden finns naturligtvis bebyggelse som valt att avstå
från anslutning (luckor), dessa har ej heller varit nödvändiga för
investeringsbeslutets fattande, dock möjliggör nätets kapacitet i de
flesta fall att anslutning kan ske vid senare tidpunkt.

Utbyggnad i samband exploatering av nya områden
Vid utbyggnad i samband med exploatering av nya områden finns det
betydande ekonomiska vinster att göra genom samordning med övrig
infrastruktur, vilken i många fall har större betydelse för det aktuella
framtida beståndets totalkostnad än att sådan utbyggnad skulle ske
successivt, naturligtvis med beaktande att man når rimlig
anslutningsgrad i aktuellt område.
Exempel på sådana områden är Ejdern och Hjälmsjöstrand.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Ejdern
Vaddå beträffar Ejdern området så har utbyggnaden från 2007/08
möjliggjort att merparten av bebyggelsen på området är ansluten till
fjärrvärmenätet, till yttermera visso har investeringen möjliggjort
anslutning av Coop samt Ica som en direkt följd av att ledningsnätet
etablerades. Bara anslutningen av de äldre fastigheterna trängde bort i
storleksordningen 20 m3 oljeeldning i centrum och försörjer övrigt
bestånd med förnyelsebar energi i stället för El baserade alternativ,
övrigt bestånd omsätter en energivolym som mätt i olja svarar mot
ca 45 m3.

Hjälmsjöstrand
Området på Hjälmsjöstrand omfattar dryga 50 talet villatomter där
bebyggelse har skett på 12 st, av de 12 är 3 st anslutna till
fjärrvärmenätet, 6 st har framdragen kulvert för senare anslutning samt
3 st har tackat nej till fjärrvärme. För tomterna betalas anslutningsavgift
till fjärrvärme i samband med tomtförsäljningen.

Ledningsnätets etablering har möjliggjort anslutning av både Krohns
industrihotell samt anslutning av Strandhem.
Anslutning av Strandhem ersatte i direkt oljeeldning 10 m3 olja och
ersatte El-användande, omräknat till oljeförbrukning, med ytterligare
20 m3.

Kompletterande anslutningar är självfinansierande med korta
payofftider.

Problemet med Hjälmsjöstrand området, i det fall där är något, är att
bebyggelsen på området har avstannat, när byggkonjunkturen tar fart är
fjärrvärmen ett miljömässigt och tillförlitligt alternativ.

Slut
Samtliga investeringar i nät nyttjas, dock har de kapacitet för ytterligare
anslutning. Det är ett ständigt pågående arbete med förtätning av nätet.
Vi erbjuder en komplett lösning för kunden för att underlätta
beslutstagandet.
Bolaget har ej erhållit bestridande av kostnader från brukare.
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Utdragsbestyrkande

Mats Persson, MO, tackar Per-Uno Nilsson för svaret.
____________

Expedieras till:
Mats Persson
Per-Uno Nilsson
Stefan Jacobsson
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Utdragsbestyrkande

KF §83 KLK.2014.192 700

Interpellation till Socialnämndens ordförande - Vanvård
av ekonomin fortsätter

Mats Persson (MO) meddelar i en interpellation att vi har precis
genomlevt ett bokslut för 2013 som resulterade i 9,5 miljoners
underskott (NSTs uppgift). Nu har det kommit en prognos i dagen, ånyo
i NST, som visar på 10 miljoner i underskott för 2014. Detta kan
jämföras med vad 30 undersköterskor kostar. Till dessa miljoner kan
även utbildningsnämnden förväntas röda siffror. Var skall det hela
sluta? Till det hela skall läggas en stor investering av en Allhall vilken
kommer att kosta en astronomisk summa mätt med Örkelljungamått.
Om detta får fortsätta kommer kommunens ekonomiska trovärdighet att
minimeras. Var finns oppositionen i frågan i vilket jag hoppas denna
interpellationsdebatt kan klarläggas?
Vilka åtgärder tänker socialnämndens ordförande vidtaga för att
eliminera underskottet?

Beslutsunderlag
Protokoll 2014-08-25 - KF §72
Interpellation till socialnämndens ordförande

Kommunfullmäktige har beslutat att godkänna att interpellationen får
ställas.

Socialnämndens ordförande Madeleine Roos, M, har meddelat att svar
kommer att lämnas vid nästa sammanträde.

Kommunfullmäktiges behandling

Madeleine Roos, M, hänvisar inledningsvis till de ekonomiska uppgifter
som framgår av delårsrapporten, ekonomichef Stefan Christenssons
information samt Carina Zachaus framförda synpunkter. Av
informationen i övrigt framgår att socialförvaltningen under sin numera
stabila förvaltningsledning fortsätter arbetet med ekonomiska analyser,
beräkningar osv för att reducera nämndens ekonomiska underskott. Just
för närvarande pågår en vårdtyngds mätning. Resultatet från
socialnämndens genomgripande ekonomiska arbete kommer att
hanteras i kommande budgetprocess.
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signatur

Utdragsbestyrkande

Madeleine Roos menar att Allhallen kommer att stärka Örkelljunga och
även indirekt kommunens ekonomi.

Mats Persson, MO, framför sin oro över den ekonomiska hanteringen
och ser fram mot kommande analys av underskottet. Mats Persson
tackar för svaret

Kommunfullmäktige beslutar

att anse interpellationsdebatten avslutad.
____________

Expedieras till:
Mats Persson
Madeleine Roos
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