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Sammanträdesprotokoll 2013-12-16
Kommunfullmäktige

Omröstningar

Ordinarie ledamöter
När-
varo

§ § §

Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Zachau, Carina, M N
Olsson, Christer, S N
Andersson, Arne, M N
Eskilandersson, Mikael, SD N
Möllerström, Arne, S N

Zorec, Björn, FP (kom 18:05) N
Engström, Clas, KD N
Nilsson Tomas, C N
Roos, Madeleine, M N
Nyberg, Donald, S N

Persson, Mats, MO N
Bengtsson, Niclas, SD N
Nilsson, Henrik, M F
Moreno Lena, S F
Andersson, Ann-Sofie, FP N

Kempe Gun, M N
Gustafsson, Martin, C N
Bjertner, Thomas, S N
Håkansson, Magnus, KD N
Borgkrantz Ursel, M N

Brorsson, Tommy,SD F
Daa, Bjarne, S N
Hultkrantz Madeleine, M N
Sjörin Åke, FP Nt
Sigbo Leif, MO Nt

Unosson, Christer, KD N
Silfvergren, Arne, S N
Lindahl, Theresa, M N
Sternegård, Marianne, C F
Bengtsson, May, SD N

Ljunggren, Gert, S N
Danielsson Lennart, M N
Carlsson Patric, S N
Holmström Björkman Jane, FP F
Edvardsson, Gunnar, KD N

Bengtsson Michael, SD N
Bencsik Betty, S Nt
Nilsson Per-Uno, M N
Söderlund Kjell SPI, kl 18:35-19.10,§ 128-135 Nt
Lars Johansson, C Nt

Svensson, Leif, S N
Bäck Johansson, Heidie, MO N
Linderos Henrik, M N
Hammar, Henrik, M N

Närvarolista för kommunfullmäktige i Örkelljunga kommun 2013-12-16

N = ordinarie ledamot Nt = tjänstgörande ersättare F = frånvarande
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Sammanträdesprotokoll 2013-12-16
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §123 KLK.2013.302 829

Taxa för konstgräsplan Örkelljunga kommun

Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott har bl a beslutat
att överlämna förslag till taxor och avgifter, däribland kommunens taxa
och avgift för konstgräs. Taxorna framgår närmare av utskottets
förteckning.

I förslaget framgår bl a under rubriken Ansökan att "ansökan om tider
för fotbollsplan (konstgräs) sker senast den 1 oktober."

Vidare anges under rubriken Taxor och avgifter för kultur- och
fritidsutskottets lokaler och anläggningar följande:

*Konstgräsplan 250:-/tim för kategori B och 1000:-/tim för kategori C.

* Föreningar som påtagit sig ett finansieringsansvar har 0-taxa till dess
att kommunen övertagit detta ansvar.

Kategori B innebär Aktiviteter för övriga delar av kommunens
föreningsliv, tennis och badminton i idrottshallarna, studieförbund med
verksamhet i kommunen.

Kategori C innebär föreningar från andra kommuner, företag och
privatpersoner som ej faller in under B.

Utbildningsnämnden har i sin tur 2013-09-12 beslutat att fastställa taxor
och avgifter för 2014 och överlämnat detsamma till
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Protokoll 2013-12-04 - KS § 151
Protokoll - Unkof § 61
Taxor och avgifter

3(20)



Sammanträdesprotokoll 2013-12-16
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige beslutar

att anta kultur- och fritidsutskottets förslag taxa och avgift för
Konstgräsplanen i Örkelljunga.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
____________

Expedieras till:
Erling Levin
Kultur- och fritidsutskottet
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Sammanträdesprotokoll 2013-12-16
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §124 KLK.2011.350 250

Markbyte mellan fastigheterna Östra Spång 4:48 och
del av Östra Spång 4:9 (Gillebagaren) - Återköp

Enligt köpeavtal har Gillebagaren Aktiebolag till kommunen erlagt
3 miljoner kronor för köp av nuvarande fastigheten Östra Spång 4:48.

Enligt Letter of intent mellan kommunen och Gillebagaren Aktiebolag
anges att om förutsättningarna för bolagets framtida expansion inte
medför att det förvärvade markområdet bebygges enligt vad som
angivits så förbinder sig bolaget att erbjuda kommunen förvärva
markområdet. Kommunen i sin tur förbinder sig att återköpa detsamma.
Köpeskillingen skall därvid utgöra bolagets förvärvspris enligt
köpeavtalet 2007-10-01 jämte uppräkning med belopp motsvarande
konsumentprisindex.

Gillebagaren AB har dessutom under 2010 inkommit med hemställan
om start av planprocess för Örkelljunga, Östra Spång 4:48.

Kommunstyrelsen har under 2010 beslutat

att uttala att kommunen är positiv till att sökanden Gillebagaren
AB, dels upprättar detaljplan för området Östra Spång 4:48, dels
svarar för sin del av kostnaden för projektet enligt kommunens
plan- och exploateringspolicy

att in- och utfartsvägarna och kommunens egen mark fram till
Riksväg 24 medtas i planområdet

att utförande sker enligt kommunens riktlinjer för utarbetande av
detaljplaner m m,

att uppdra åt plan- och byggnämnden att samordna fortsatt
arbete med planen

att in- och utfartsvägarna över Riksväg 24 mellan aktuellt
planområde och planen Östra Spång 6:7 m fl, sydöst
Skåneporten (KB Torpet planen) samordnas, samt
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Sammanträdesprotokoll 2013-12-16
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

att framhålla vikten av att GC-vägen genom planområdena
säkerställes så att anställda och besökare kan färdas mellan
planområdena, Riksväg 24 och väg E4.

Arbetsutskottet har vidare under § 208/2011 beslutat

att uppdra åt samhällsbyggnadsenheten att ta fram ett förslag till
avtal om markbyte som innebär att Continental Bakeries North
Europe AB/Gillebagaren AB blir ägare till den del av fastigheten
Östra Spång 4:9 som ligger öster om E4:an och norr om väg 24 och
Örkelljunga kommun blir ägare av den nordöstra delen av
fastigheten Östra Spång 4:48.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har därefter 2013-05-15 beslutat

att uppdra åt mark-och exploateringsingenjör VanjaCarlsson att
kontakta Continental Bakeries North för att undersöka intresset
för ett eventuellt markbyte, samt

att åter behandla ärendet vid arbetsutskottets sammanträde den 12
juni 2013.

Vid arbetsutskottets sammanträde har information lämnats från
kommunstyrelsens ordförande Carina Zachau. Av information har bl a
framgått att företaget inte önskar genomföra markbytet och inte heller
har för avsikt att bebygga fastigheten Östra Spång 4:48.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat

att avskriva ärendet under § 208/2011 om markbyte mellan
kommunen och Continental Bakeries North
Europe AB/Gillebagaren AB, samt

att uppdra åt mark- och exploateringsingenjör VanjaCarlsson att
uppta överläggning med Continental Bakeries North
Europe AB/Gillebagaren AB om kommunens återköp av
fastigheten Östra Spång 4:48.

6(20)



Sammanträdesprotokoll 2013-12-16
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Protokoll 2013-12-04 - KS § 142
Förslag till köpekontrakt från fastighetsbyrån gällande återköp av Östra
Spång 4:48 (Gille-bagarens tomt) rev

Inför arbetsutskottets sammanträde har utsänts köpekontrakt i ärendet
Av köpekontraktet framgår att Continental Bakeries North
Europe AB, Näckrosv 19, 286 72 Åsljunga överlåter - genom
försäljning till Örkelljunga Kommun fastigheten Örkelljunga Östra
Spång 4:48. Överenskommen köpeskilling är 2 933 000 kr.

Köparen ska tillträda fastigheten den 18 december 2013.

Yrkande i kommunfullmäktige

Carina Zachau yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, vilket
bifalles.

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna upprättat köpekontrakt mellan Continental
Bakeries North Europe AB, Näckrosv 19, 286 72 Åsljunga
och Örkelljunga kommun. Enligt köpekontraktet köper
kommunen fastigheten Örkelljunga Östra Spång 4:48.
Överenskommen köpeskilling är 2 933 000 kr.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
____________

Expedieras till:
Continental Bakeries North Europe AB Näckrosv 19, 286 72 Åsljunga
VanjaCarlsson
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Sammanträdesprotokoll 2013-12-16
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §125 KLK.2013.298 006

Sammanträdestider för 2014

Vid kommunstyrelsens sammanträde har utdelats förslag till
sammanträdestider 2014.

Beslutsunderlag
Protokoll 2013-12-04 - KS § 141
Förslag på sammanträdestider för 2014

Kommunstyrelsen har beslutat

att godkänna sammanträdestider för kommunstyrelsen och dess
arbetsutskott 2014, samt

att föreslå kommunfullmäktige anta förslaget till
sammanträdestider för fullmäktige 2014.

Kommunfullmäktige beslutar

att anta följande sammanträdestider för 2014:

27 januari
24 februari
24 mars
28 april
26 maj
16 juni
25 augusti
22 september
27 oktober
24, 25 november
22 december

____________

Expedieras till:
Suzana Bjelic
Hemsidan
Nämnderna
Sammanträdestablån
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Sammanträdesprotokoll 2013-12-16
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §126 KLK.2013.296 450

Förslag till ny renhållningstaxa 2014

För beslut i kommunfullmäktige har Nårab översänt renhållningstaxan
som Nårabs styrelse har beslutat.

Generellt blir det oförändrad renhållningstaxa för de som har fullständig
källsortering samt en höjning med index på 1,2 % för de som inte
källsorterar. Taxorna för slamtömning och latrinhämtning blir även
oförändrade då ingen indexhöjning sker till entreprenör.

Särskilda ändringar i taxan är:
- Nytt krav på källsortering i åtta fraktioner för att klassas som
fullständig källsortering. Tidigare har kravet enbart funnits på de fem
fraktionerna restavfall, matavfall, färgat glas, ofärgat glas och tidningar.
Nu läggs det till krav på källsortering även för förpackningar av metall,
papper och hårdplast.

- Skolabonnemangen tas bort då behovet upphört i och med att skolorna
har verksamhet även under sommaren.

- Sänkning av taxorna på hämtning av wellpapp i rullstöd och mjukplast
i trattställ då kostnaderna sänkts genom att Nårab nu äger behållarna.

- Höjt pris på bomkörning vid slamtömning från 249 kr till 325 kr för
att stimulera till att den årliga kampanjtömningen kan utföras.

- Taxa för lockilock även på 140 liters kärl.

Beslutsunderlag
Protokoll 2013-12-04 - KS § 144
Skrivelse till Örkelljunga kommun - Taxa 2014
Förslag till ny renhållningstaxa 2014
Abonnemangsförteckning

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna Nårabs förslag till ny Renhållningstaxa 2014 för
Örkelljunga kommun.

____________

Expedieras till: Nårab
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Sammanträdesprotokoll 2013-12-16
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Årsredovisning 2013 ska utgå från budget 2013. Detta
innebär att årsredovisning 2013 ska analyseras utifrån
verksamhetsresultat, mål och nyckeltal med utgångspunkt
från budget 2013. Innehåll och uppställning framgår av
anvisningarna.

De mål som beslutats av fullmäktige, för respektive styrelse
och nämnd, i budgetboken ska redovisas med utvärdering av
hur väl målen har uppfyllts. Även nyckeltal ska redovisas
som anger grad av måluppfyllelse. Samtliga nämnder ska vid
redovisning av verksamhetsberättelsen redovisa
verksamhetsutvecklingar och effektiviseringar som gjorts
inom respektive verksamheter

Varjebudget/resultatansvarig ska fortlöpande kontrollera
utfallet och samråda med controller som gör rättelser och
omföringar av felaktigt bokförda transaktioner. Det som
återstår att rätta i januari 2014 ska i princip endast vara
bokföringsposter bokförda under december 2013.

Fakturaunderlag och underlag för interndebiteringar skall
vara inne i god tid före årsslutet.

KF §127 KLK.2013.310 001

Anvisningar för 2013 års bokslut och årsredovisningar

Beslutsunderlag
Protokoll 2013-12-04 - KS § 154
Anvisningar för 2013 års bokslut och årsredovisningar
Komplettering - Bil 1
Komplettering - Bil 2

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna ekonomienhetens förslag till Anvisningar för
2013 års bokslut och årsredovisningar.

________

Expedieras till: Ekonomienheten, samtliga nämnder ,ledningsgruppen
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Sammanträdesprotokoll 2013-12-16
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §128 KLK.2013.268 60

Interpellation till utbildningsnämndens ordförande - Vad
innebär plats 280 i rankingen om skolan?

Mats Persson (m) har inlämnat rubricerade interpellation. Av
interpellationen framgår följande:

I lärarnas ranking av skolan erhåller vår kommun plats 280 av landets
294, en föga hedrande placering. Vi har ju hört nästan ett mantra om hur
fördömlig utbildningen är. Direkt började man bortförklara resultatet i
stället för att peka på ett viktigt arbete för att åtgärda brister. Det är nu
en gång för alla så att man blir negativt berörd av ett mindre bra resultat
men vi måste väl vara överens om att elevernas framtid är det viktigaste
målet vilket tydligen är mindre viktigt för den ledande alliansen. Nu
tror väl någon att jag kritiserar vår lärarkår. Detta är inte fallet, jag är
helt övertygad om att dom gör ett bra resultat med den penningpung
man har. Det blir inte bättre av att man den ena stunden slår till med
anställnings- och investeringsstopp och nästa stund öppnar igen.
Elevernas framtid i en skola med hög kvalitet är möjligen viktigare än
investeringar i allhall m.m. Inte minst ur ett inflyttningsperspektiv
gäller att ha utbildningen i toppklass.

Med anledning av ovanstående vill Mats Persson fråga
utbildningsnämndens ordförande:

Vilka åtgärder tänker utbildningsnämnden majoritet vidta för att
förbättra skolans resultat på de områden den dålig rankingen visar?

Beslutsunderlag
Protokoll 2013-11-25 - KF §112
Interpellation till utbildningsnämndens ordförande - Vadinnebär plats
280 i rankingen om skolan?
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Sammanträdesprotokoll 2013-12-16
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige har beslutat

att interpellationen får ställas, samt

att utbildningsnämndens ordförande kommer att svara på
interpellationen vid nästa sammanträde

Kommunfullmäktiges behandling

Utbildningsnämndens ordförande Björn Zorec (fp) instämmer i att
rankingen är problematisk och framförallt nedvärderande för de som
jobbar i skolan, men också att bilden inte är rättvisande. Man ska enligt
Björn Zorec inte glömma att rankingen är en partsinlaga och riktad på
ett speciellt sätt. Kommunen har bra frisktal och man får mycket av det
kommunen satsar på skolan. Men rankas ändå lågt.

Rankingen grundar sig bl a på meritvärden och resultaten eleverna
uppnår. Bokelundaskolan har haft sämre resultat de senaste åren och det
påverkar rankingen. Vårdnadsbidraget ingår också i rankingen.

I Örkelljunga kommun når flickorna högre resultat än pojkarna. Här
gäller det enligt Björn Zorec att sätta in insatser för att få bättre resultat.
Han framför även att föräldraenkäterna ser mycket bra ut i Örkelljunga.

I ärendet yttrar sig även Mats Persson (mo), Theresa Lindahl (m),
Mikael Eskilandersson (sd), Christer Olsson (s), Christer
Unosson (kd, Thomas Bjertner (s), Henrik Linderos (m) och Carina
Zachau (m).

Mats Persson (mo) noterar att han inte är trygg med hur skolan drivs.

____________
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Sammanträdesprotokoll 2013-12-16
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §129 KLK.2013.266 221

Interpellation till samhällsbyggnadsnämndens
ordförande - Vad händer runt Skånes Värsjö?

Mats Persson (mo) har inlämnat interpellation om vad som händer
runt Skånes Värsjö och anför följande:

"För några år sedan aktualiserade jag frågan om rivningshus vid
kommunens infarter. Resultatet blev uppmuntrande. Flera skräphus
försvann. Vadhänder nu runt den lilla fina byn Skånes Värsjö?

I bebyggelsen finns fastigheter som är halvfärdiga/halvraserade. När
fastigheter förfaller är det ju inte bara berörd fastighet det gäller. Det
gäller ju i hög grad fastigheterna runt omkring. Även om juridiken är
besvärlig angående förfallna hus måste det till krafttag för att åtgärda
misshälligheterna i Skånes Värsjö."

I interpellationen frågar Mats Persson följande:

Vilka åtgärder gäller för saneringsfastigheter i Skånes Värsjö?

Beslutsunderlag
Protokoll 2013-11-25 - KF §113
Interpellation till samhällsbyggnadsnämndens ordförande - Vadhänder
runt Skånes Värsjö?

Kommunfullmäktiges behandling

Martin Gustafsson (c), samhällsbyggnadsnämndens ordförande svarar
på interpellationen. Han menar att vissa fastighetsägare är duktiga på att
utnyttja lagen. Det är ett återkommande problem i kommunen.

Som ett exempel tar han upp handläggningen av ett hus i Skånes Värsjö.
Under processen har det aktuella huset bytt ägare och då har kommunen
tvingats att börja om på nytt med nya föreläggande. För att sätta press
på rivning alternativt upprustning sattes 2011 ett vite på
150 000 kronor.
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Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Grannarna klagade på råttor och allehanda skadedjur. Då sa ägaren, som
också är den nuvarande, att man skulle bygga om. Det avslogs med
tanke på husets dåliga skick. Efter det kom i augusti 2011 en ny
ansökan, den här gången om rivningslov.

Rivningslovet beviljades. Lovet innebär att rivningen senast ska ha
påbörjats inom två år och senast vara klart inom fem år.

Men inget hände förrän naturkrafterna, i form av stormen Simone, i
slutet av oktober 2013 påbörjade rivningen av huset.

Martin Gustafsson uppger att ägaren då lät sätta upp ett stängsel runt
byggnaden. När sen en stor del av huset höll på att ge vika utåt gatan
har man placerat stöttor för att det inte skulle rasa ut över gatan.

Kommunen kommer att undersöka om huset är en samhällsfara. Det
finns en ny lag som reglerar detta.

I ärendet yttrar sig även Patric Carlsson (s).

Mats Persson (mo) tackar för svaret.
___________
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Sammanträdesprotokoll 2013-12-16
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §130 KLK.2013.304 00

Anmälan motion - Skånes Fagerhult

Mats Persson (mo) meddelar i motion att Skånes Fagerhult har drabbats
oproportionellt hårt av samhällets omstrukturering. Flera av ortens
företag har antingen lagts ner, flyttats eller minimerats. Skolans
högstadium har lagts ner och flyttats till Örkelljunga. Senast i raden är
att idrottsföreningen har svårt att klara sina uppgifter. Enligt Mats
Persson blir det inte enklare genom att föreningarna med motsvarande
ansvar har servicen förmedlad av kommunen i centralorten.

Mats Persson framför att man kan naturligtvis krasst påstå att det är inte
kommunens ansvar att företag läggs ner. Men limmet i samhället måste
vara mer vattenfast än så för i förlängningen kan det bli så att
försörjningsstödet får ta stöten när regeringen försvårat såväl a-kassa
som andra stödåtgärder. Man måste vara uppmärksam på att orten
drabbats onormalt hårt.

Med anledning av ovanstående hemställer Mats Persson att
kommunstyrelsen får det samlande uppdraget att finna alla lösningar
som kan underlätta situationen i Skånes Fagerhult. Skånes Fagerhult får
inte lämnas i sticket.

Beslutsunderlag
Motion - Skånes Fagerhult

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §131 KLK.2013.260 113

Fyllnadsval - ledamot i utbildningsnämnden, C

Torbjörn Raimosson har entledigats från sina kommunala uppdrag på
grund av avflyttning från kommunen.

Beslutsunderlag
Protokoll 2013-11-25 - KF §116

Kommunfullmäktige beslutar

att utse Ingela Lärkevie (c) till ny ledamot i Utbildningsnämnden
efter TorbjörnRaimosson.

____________

Expedieras till:
Ingela Lärkevie
Suzana Bjelic
Anneli Eliasson
Löneenheten
Troman
Utbildningsnämnden
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Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §132 KLK.2013.320 107

Information om delårsrapport för Kommunalförbundet
Medelpunkten 2013

Avkommunallagens bestämmelser i kapitel 8 § 20 framgår, att minst en
delårsrapport skall upprättas för verksamheten i enlighet med
bestämmelser om kommunal redovisning. Rapporten skall behandlas av
fullmäktige i respektive kommun. Med bestämmelsen följer inga krav
på att fullmäktige formellt skall godkänna rapporten, utan denna skall
ses som en information för verksamheten.

För Kommunalförbundet Medelpunkten har en delårsrapport för
verksamheten under 2013-01-01-2013-06-30 sammanställts och
granskats av revisionen och behandlats av förbundets direktion
2013-09-30.

Beslutsunderlag
Information om delårsrapport för Kommunalförbundet Medelpunkten
2013

Kommunfullmäktige beslutar

att notera delårsrapporten för Kommunalförbundet
Medelpunkten till protokollet.

____________

Expedieras till:
Magdalena Hoffman
Kommunalförbundet Medelpunkten
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Sammanträdesprotokoll 2013-12-16
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §133 KLK.2013.319 113

Avsägelse från uppdrag som ledamot i
revisionsnämnden för Centerpartiet

Kenny Lärkevie (c) anhåller om entledigande från sitt uppdrag som
revisor i revisionen. Han avslutar uppdraget 2013-12-31 men har för
avsikt att sitta kvar under början av våren för att delta i granskningen av
2013 års redovisning. Han kommer inte att delta i de granskningar som
gäller 2014.

Beslutsunderlag
Avsägelse från uppdrag i revisionsnämnden för Centerpartiet

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla Kenny Lärkevies ansökan om entledigande från
uppdraget som revisor i revisionen.

____________

Expedieras till:
Kenny Lärkevie
Suzana Bjelic
Löneenheten
Troman
Revisionen
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Sammanträdesprotokoll 2013-12-16
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §134 KLK.2013.323 113

Avsägelse från uppdrag som ledamot i socialnämnden
för Folkpartiet Liberalerna och ledamot i
kommunfullmäktige

Jane Björkman-Holmström anhåller dels om entledigande från sitt
uppdrag som ledamot i socialnämnden och dess arbetsutskott, dels
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. Valav ledamot i
socialnämndens arbetsutskott hanteras av socialnämnden.

Beslutsunderlag
Avsägelse från uppdrag som ledamot i socialnämnden för Folkpartiet
liberalerna

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja Jane Björkman-Holmström entledigande från
uppdrag som ledamot i socialnämnden, samt

att notera Jane-Björkman-Holmströms avsägelse som ledamot i
kommunfullmäktige samt att hos länsstyrelsen begära
sammanräkning för utseende av ny ledamot i
kommunfullmäktige

att notera Jane Björkman-Holmströms avsägelse som ledamot i
kommunfullmäktige samt att hos länsstyrelsen begära
sammanräkning för utseende av ny ledamot i
kommunfullmäktige

______

Expedieras till:
Socialnämnden
Troman
Suzana Bjelic
Löneenheten
Vaktmästeriet /skyltar
Länsstyrelsen
Jane Holmström Björkman
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Sammanträdesprotokoll 2013-12-16
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §135 KLK.2013.326 00

Tillönskan om God Jul och Gott Nytt År

Detta är kommunfullmäktiges sista sammanträde för år 2013 och
fullmäktiges ordförande Henrik Hammar tar tillfället i akt att tillönska
alla kommunfullmäktiges ledamöter en riktigt God Jul och ett Gott Nytt
År!

Vidare uppmanar han kommunchefen att till all personal framföra
kommunfullmäktiges tack för allt gott arbete och god service till våra
medborgare under det gångna året samt samma tillönskan som till
ledamöterna om God Jul och Gott Nytt År.

Kommunfullmäktiges vice ordförande Magnus Håkansson tar i sin tur
ordet och tackar Henrik Hammar för välskött klubbföring under året
och till honom och hans familj också en riktigt God Jul och ett Gott
Nytt År.
____________

Expedieras till:
Hela kommunen

20(20)


	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20

