
Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum Sida 

2015-09-03 1 (20) 

Kommunfullmäktige 

Plats och tid Lindberghallen Djurås, kl. 18.30-20.15 

Beslutande 

Ledamöter Alf Johansson (S), ordförande Fredrik Kvarnström (S) 

Irene Homman (S) Kerstin Stenquist (C) 

Sofia Jarl (C) Ann Målare (S) 

Lars-Erik Granholm (KOSA) Per-Arne Leck (V) 

Stefan J Eriksson (M) Erik Bergman (M) 

Anders Ahlgren (C) Göran Westling (KOSA) 

Svante Hanses (KOSA) Ann-Christin Carlsson (S) 

Christina Walles (S) Gunnar Östberg (KOSA) 

Pelle Källs (KOSA) Jonas Wittink (MP) 

Tomas Fredén (S) Sofia Lorentzon (C) 

Maria Alfredsson (MP) Christer Iversen (FP) 

Ari Vähäjylkkä (M) Sven-Inge Persson (S) 

Fredrik Andersson (C) Kjell Fahlgren (SD) 

Anders Bengtsson (KD) Ulla Envall (KOSA) 

Tjänstgörande ersättare Ann-Gret Olsson (S) tjänstgörande för Patrik Andersson (S) 

Birgitta Floresjö (C) tjänstgörande för Anki Enevoldsen (C) 

Kristina Bolinder (C) tjänstgörande för Erik Warg (C) 

Petra Wiklund (M) tjänstgörande för Ingegerd Kull Hanses (M) 

Lars Ljungman (KOSA) tjänstgörande för Margareta Meissner (KOSA) 

Övriga närvarande 

Ersättare Kalle Hedlund (S) Owe Thorssell (MP) 

Ingels Maria Stigsdotter (S) Lennart Finn (KOSA) 

Margreth Göransdotter (S) 

Tjänstemän Gunnel Gyllander, kommunchef 

Justering 

Justerare Tomas Fredén (S) och Anders Bengtsson (KD) 

Plats och tid Kommunkontoret Djurås 2015-09-09, kl. 16.00 

Justerade paragrafer §§ 142-155 

Underskrifter 

Sekreterare ____________________________ 

Anna-Lena Palmér 

Ordförande ____________________________ 

Alf Johansson (S)  

Justerare ____________________________  _____________________________ 

Tomas Fredén (S) Anders Bengtsson (KD) 
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Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ Kommunfullmäktige 
 

Sammanträdesdatum 2015-09-03 
 

Datum för anslags uppsättande 2015-09-09 Datum då anslaget tas ned 2015-10-01 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås 
 

Underskrift  ____________________________  

 Anna-Lena Palmér 
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 Dnr 2015:301/60 

Kf § 142 

 

Interpellation om central rättning av de nationella proven 
 

Stefan J. Eriksson (M) frågar om hur långt man har kommit i arbetet med att 

utreda möjligheten att införa central rättning av de nationella proven i 

Gagnefs kommun. 

 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande svarar skriftligt på 

interpellationen. 

 

Underlag 

Svar på interpellation från Svante Hanses (KOSA), 2015-08-27, en sida. 

Protokollsutdrag, Kf 150611 § 110. 

Interpellation från Stefan J Eriksson (M), 2015-06-02, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Stefan J Eriksson (M) + svar 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2015-09-03 4 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2015:302/02 

Kf § 143 

 

Interpellation om minskad administration för lärarna – status 
 

Stefan J. Eriksson (M) frågar: 

Hur långt har man kommit i arbetet med att se över lärarnas arbetssituation? 

Vilka åtgärder har genomförts och vilka är planerade att ske? 

 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande svarar skriftligt på 

interpellationen. 

 

Underlag 

Svar på interpellation från Svante Hanses (KOSA), 2015-08-27, en sida. 

Protokollsutdrag, Kf 150611 § 111. 

Interpellation från Stefan J Eriksson (M), 2015-06-02, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Stefan J Eriksson (M) + svar 
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 Dnr 2014:487/31 

Kf § 144 

 

Motion om vägbelysning 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anse motionen besvarad. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Birgitta Floresjö (C) att 

fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att verka för att efter alla vägavsnitt 

där det bor bofasta och där det finns vägbelysning idag ska denna finnas kvar, 

inget ska släckas ner och om det är nödvändigt ska alternativa ljuskällor 

undersökas, i de fall där det finns blanktråd eller annat som måste bytas ut. 

 

Motivering till beslut 

I den senaste utredningen angående vägbelysning gjord 2001 beslutade 

tekniska utskottet att ambitionsnivån vid förnyelse av vägbelysning är, att 

belysningsstolpar ska placeras vid konfliktpunkter, som till exempel 

korsningar och utfarter och däremellan på ett avstånd av cirka 80–110 meter. 

 

När de elnätsägare som finns i kommunen (Dala Energi och Fortum) byter ut 

sina luftledningar och markförlägger dessa, har Gagnefs kommun i den mån 

budgeten medgett detta samförlagt kommunens kablar med dem för att hålla 

ner investeringskostnaderna. Kommunen ser då också över placeringarna för 

belysnings stolparna och hur dessa tjänar det allmänna intresset. 

 

Utmed de vägar med endast ett eller två hushåll och som inte varit ett stråk 

med mycket gående har stolpar plockats bort, då de dessa inte tjänat det 

allmänna intresset. Att ersätta alla befintliga belysningsstolpar vid en 

ombyggnation är idag inte möjligt med den investeringsbudget kommunen har. 

Där det finns moderna anläggningar i tillfredsställande skick kommer inte 

några stolpar att plockas bort. Där det finns stolpar med så kallad blanktråd 

kommer den att bytas ut mot antingen isolerad luftledning eller markförläggas, 

under förutsättning att anläggningen tjänar det allmänna intresset. 

 

 

 

 

 

 

forts. 
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Kf § 144 forts. 

 

För att undersöka alternativa ljuskällor så kommer 20 stycken befintliga 

armaturer att förses med en ny insats. Dessa insatser har ledteknik och 

kommer att testas under några år. De kommer att monteras under sommaren 

och vara i drift till hösten 2015. Om det visar sig att fungera väl kan det vara 

ett alternativ till de kommande seriebyten som påbörjas under 2021.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Ks 150616 § 120. 

Protokollsutdrag, Kf 140616 § 105. 

Motion, 2014-05-21, en sida. 

 

Underlag  

Protokollsutdrag, Tn 150521 § 15, dnr Tn 2015:64/31. 

Tjänsteutlåtande, samhällsbyggnadssektionen, 2014-10-22, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Birgitta Floresjö (C) 

Tekniska nämnden 
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 Dnr 2013:618/10 

Kf § 145 

 

Motion om gemensamt utskott för kultur-, idrott- och fritidsfrågor 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anse motionen besvarad. 

 

Ärendebeskrivning 

Stefan J Eriksson, Moderaterna, har i en motion föreslagit att dagens kultur- 

respektive fritids- och idrottsutskott ersätts med ett gemensamt utskott samt 

att utreda möjligheten att där det är lämpligt ge personer utöver de som 

ingår i kommunstyrelsen möjlighet att ingå i kommunstyrelsens 

arbetsutskott med minst närvaro- och yttranderätt.  

 

Ärendets beredning 

Sedan motionen skrevs har en ny politisk organisation införts i kommunen, 

där det nu finns fem facknämnder med ansvar för verksamheten inom sitt 

område. Verksamheterna som tidigare hanterades av kultur- respektive 

fritids- och idrottsutskottet ansvarar nu kultur- och fritidsnämnden för. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Ks 150616 § 121. 

Protokollsutdrag, Kf 130930 § 107. 

Motion, 2013-08-19, en sida. 

 

Underlag  

Protokollsutdrag, Au 150602 § 35. 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2015-05-07, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Stefan J Eriksson (M) 
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 Dnr 2013:701/00, 2015:303/00 

Kf § 146 

 

Motion om ny politisk organisation 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Tillsätta en fullmäktigeberedning för att utreda hur 

medborgarinflytandet kan stärkas i Gagnefs kommun. 

2. Anse motionen besvarad. 

 

Ärendebeskrivning 

Miljöpartiet har, genom Maria Alfredsson, föreslagit förändringar i den 

politiska organisationen. Förslaget sammanfattas i nedanstående punkter: 

1. Stärk organisationen för medborgarinflytande exempelvis genom 

allmänhetens frågestund i fullmäktige, medborgarpaneler etc. 

2. Arvodera gruppledare i de politiska partierna. 

3. Se över storleken på de nu arvoderade politiska tjänsterna. 

4. Samtliga ledamöter som arvoderas med skattemedel ska ha 

möjlighet/skyldighet att svara på frågor och interpellationer i fullmäktige. 

5. Öka transparensen och förtroendet genom föreslagen förändring i den 

politiska organisationen. 

 

Ärendets beredning 

Sedan motionen skrevs har en ny politisk organisation införts i kommunen, 

där det nu finns fem facknämnder med ansvar för verksamheten inom sitt 

område. Inför införandet sågs arvoderingen av politiska uppdragen över och 

har reviderats. Kommunfullmäktiges arbetsordning har inte reviderats. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Ks 150616 § 122. 

Protokollsutdrag, Kf 130930 § 109. 

Motion, 2013-09-23, fem sidor. 

 

Underlag 

Protokollsutdrag, Au 150602 § 36. 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2014-05-07, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Maria Alfredsson (MP) 
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 Dnr 2013:933/10 

Kf § 147 

 

Motion om att återinföra demokratin i Gagnef 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anse motionen besvarad. 

 

Ärendebeskrivning 

Patrik Andersson (S) och Maria Alfredsson (MP) har i en motion föreslagit 

förändringar i den politiska organisationen. Tre ytterligare nämnder föreslås 

inrättas och Gagnefsbostäder avvecklas. 

 

Ärendets beredning 

Sedan motionen skrevs har en ny politisk organisation införts i kommunen, 

där det nu finns fem facknämnder med ansvar för verksamheten inom sitt 

område.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Ks 150616 § 123. 

Protokollsutdrag, Kf 131209 § 180. 

Motion, 2013-12-09, en sida. 

 

Underlag 

Protokollsutdrag, Au 150602 § 37. 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning 2014-05-07, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Patrik Andersson (S) 

Maria Alfredsson (MP) 
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 Dnr 2012:752/01 

Kf § 148 

 

Direktiv för nya äldreboenden i Gagnefs kommun 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att: 

1. Bygga demensboende med plats för 48 lägenheter, i högst två 

våningsplan. 

2. Möjlighet att utöka antalet demensplatser i framtiden. 

3. Utforma en lättillgänglig grön utemiljö intill boendet. 

4. Planera parkeringsplatser för personal och besökare samt för 

angöringsvägar och vändplaner till och vid boendet. 

5. Tillsätta en politisk styrgrupp bestående av presidierna i teknisk 

nämnd och socialnämnd samt en projektgrupp/arbetsgrupp för 

utarbetande av förslag utifrån direktiven. 

6.  Förslag gällande byggnation av demensboende bör presenteras, för 

kommunfullmäktige, före november månads utgång 2015. Förslaget 

ska innehålla en ekonomisk redogörelse med förslag till finansiering 

av verksamheten och investeringen. Budget för framtagande av 

förslag fastställs.  

2.  Upphäva kommunfullmäktiges beslut 2012-12-03, § 223, "Leva och 

bostrategi - struktur för kommunens framtida äldreomsorg", dock ska 

Björbo serviceboende och Tjärnsjögården vara kvar. 

 

Ärendebeskrivning 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 4 november 2014, avbröts den 

funktionsupphandling av demensboende som pågått. De inkomna anbuden 

ansågs ej ekonomiskt fördelaktiga. Eftersom en ny majoritet tillkommit efter 

valet i september 2014, påbörjades nya diskussioner om byggnation av 

demensboende samtidigt som tillfälliga lösningar av en alltmer akut 

situation inom demensvården måste prioriteras. Vad gäller tillfälliga 

lösningar har beslut tagits att rusta upp nedre våningen på Gagnefsgården. 

Fullmäktige har medgivit att anslag om 10 miljoner kronor får lånas upp för 

genomförande av Gagnefsgårdens upprustning. Gården kommer sen att 

kallas Solgården. 

 

 

forts. 
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Kf § 148 forts. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ann-Gret Olsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Svante Hanses (KOSA): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Christer Iversen (FP): I punkt 1 lägga till ”i en byggnad”.  

Anders Ahlgren (C): Förtydliga besluten med vem som får uppdragen och 

vart ärendet ska redovisas.  

Stefan J Eriksson (M): Bifall till Anders Ahlgren (C) förslag. 

Irene Homman (S): Bifall till Anders Ahlgren (C) förslag. 

Per-Arne Leck (V): Återremiss. Avslag. 

Sofia Jarl (C): Bifall till Anders Ahlgren (C) förslag. 

 

Beslutsgång 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

1. Per-Arne Leck (V) förslag om återremiss. 

2. Per-Arne Leck (V) förslag om avslag. 

3. Anders Ahlgren (C) och Christer Iversen (FP) tilläggsförslag var för sig. 

 

Ordföranden ställer proposition på Per-Arne Leck (V) förslag om återremiss 

och finner att kommunfullmäktige har beslutat att ärendet ska avgöras idag 

 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Per-Arne Leck (V) förslag 

om avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 

Omröstning begärs. 
 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Den som röstar ja bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Den som röstar nej bifaller Per-Arne Leck (V) förslag. 
 

Omröstningsresultat 

Omröstningen utfaller med 32 ja-röster, en nej-röst, två frånvarande. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Bilaga 1: omröstningslista. 

 

forts. 
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Kf § 148 forts. 

 

Ordföranden ställer Anders Ahlgren (C) tilläggsförslag mot avslag och 

finner att kommunfullmäktige bifaller tilläggsförslaget. 

 

Ordföranden ställer Christer Iversen (FP) tilläggsförslag mot avslag och 

finner att kommunfullmäktige avslår tilläggsförslaget. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Ks 150616 § 124. 

Protokollsutdrag, Kf 121203 § 223. 

 

Underlag 

Protokollsutdrag, Au 150602 § 38. 

Förslag till beslut om Direktiv för nya äldreboenden i Gagnefs kommun, 

2015-06-01, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Socialnämnden 

Tekniska nämnden 

Ekonomiavdelningen 
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 Dnr 2014:1055/29 

Kf § 149 

 

Utökat mottagande av ensamkommande barn 
– köp av fastighet för utökad verksamhet 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Avsätta maximalt 3 500 000 kronor i investeringsmedel för 

införskaffande och ombyggnation av fastighet i syfte att tillskapa ett 

hem för vård och boende för mottagande av ensamkommande barn. 

2. Finansieringen av utökningen ska ske genom upptagande av lån. 

Kommunens nyupplåningsram enligt ”Ramar för in- och utlåning i 

Gagnefs kommunkoncern” justeras upp med 3 500 000 kronor. 

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden beslutade 2015-06-15, § 25, att uppdra åt tekniska nämnden 

att skyndsamt utreda lokalfrågan för ett utökat mottagande av 

ensamkommande barn/ungdomar. Bakgrunden till beslutet är den dramatiska 

ökningen av asylsökande barn till Sverige. Inflödet av asylsökande barn var 

cirka 500 barn per månad under tiden januari-april. I maj var inflödet 1 158, 

juni 1 447 och juli 1 890. Det kommer för närvarande 500 barn i veckan till 

Sverige och Migrationsverkets prognos är att det kommer att komma cirka 

12 000 asylsökande barn i år och för 2016 är prognosen 8 800-13 000 barn. 

 

Monteliusgården, som invigdes i november 2014 med 17 platser, är idag 

överbelagd (19 barn), och det har sedan en tid funnits behov av fler 

boendeplatser. Inom ganska kort tid kommer det att finnas behov av 

ytterligare boende för ensamkommande.  

 

Olika alternativ har utretts, köp och ombyggnation av en villa och en 

modullösning, där köp av en villa med ombyggnation har bedömts vara det 

bästa alternativet. Tidigare rättsfall och stadsarkitektens bedömning är att 

när området är planlagt för bostadsändamål krävs ingen planändring. 

 

Finansiering 

Verksamheten finansieras med statsbidrag från Migrationsverket. 

Verksamheten har tillsammans med ekonomikontoret gjort en preliminär 

budget för driften av verksamheten. Kostnaderna ryms inom statsbidraget. 

 

 

forts. 
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Kf § 149 forts. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ann-Gret Olsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kjell Fahlgren (SD): Avslag. 

Anders Bengtsson (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Sofia Jarl (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Kjell Fahlgren (SD) 

förslag om avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Ks 150903 § 143. 

Protokollsutdrag, Sn 150824 § 31, dnr Sn 2015:73/13. 

Tjänsteutlåtande, 2015-08-21, fyra sidor. 

Komplettering, 2015-08-24, två sidor. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Sn 150615 § 25, dnr Sn 2015:73/13 

Ks 141209 § 307 

Su 140216 § 22 

 

Protokollsutdrag 

Socialnämnden 

Tekniska nämnden 

Ekonomiavdelningen 
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 Dnr 2015:343/29 

Kf § 150 

 

Gagnef kommuns behov av framtida förråd – fastighetsköp 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att lösa frågan om kommunförrådets 

framtida placering och införskaffa för ändamålet lämplig fastighet. 

2. Ett eventuellt fastighetsförvärv får ske genom omfördelning inom 

befintlig investeringsram. Fastighetsförvärvet finansieras genom 

upptagande av lån genom omfördelning av de ramar som gäller enligt 

Ramar för in- och utlåning i Gagnefs kommunkoncern. 

 

Ärendebeskrivning 

En ny detaljplan för området där kommunförrådet ligger antogs av 

kommunfullmäktige 2013-11-04, § 157. I planen fastställs att området ska 

användas för bostadsändamål. Kommunförrådet har haft tillfälligt bygglov 

sedan 2007 och det nuvarande bygglovet gäller fram till och med 31 december 

2016. I och med den nya detaljplanens ikraftträdande kommer inte bygglovet 

att förlängas ytterligare. Frågan om kommunförrådets framtida placering måste 

därför lösas omgående. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Ks 150903 § 144. 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2015-08-24, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen 

Tekniska nämnden 

Ekonomiavdelningen 
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Kf § 151 

 

Ändrat datum för sammanträde – kommunfullmäktige 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Flytta kommunfullmäktiges sammanträde från den 15 oktober till 

den 14 oktober 2015. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige, ledamöter 
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 Dnr 2015:66/11 

Kf § 152 

 

Avsägelse från uppdrag som 1:e vice ordförande i 
kommunfullmäktiges presidium – Margareta Meissner (KOSA) 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Bevilja avsägelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Margareta Meissner (KOSA) avsäger sin plats som 1:e vice ordförande i 

kommunfullmäktiges presidium. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse, 2015-08-20, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kf 141103 § 158, dnr 2014:852/11 

 

Protokollsutdrag 

Margareta Meissner (KOSA) 

Kommunsekreterare 

Personalavdelningen 

Kommunikatör, C.S. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2015-09-03 18 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2015:97/11 

Kf § 153 

 

Val av 1:e vice ordförande till kommunfullmäktiges presidium 
(KOSA) 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Välja Pelle Källs (KOSA) till 1:e vice ordförande i 

kommunfullmäktiges presidium till och med mandatperiodens slut. 

 

Ärendebeskrivning 

Margareta Meissner (KOSA) har tidigare varit 1:e vice ordförande i 

kommunfullmäktiges presidium. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kf 150903 § 152, dnr 2015:66/11 

Kf 141103 § 158, dnr 2014:852/11 

 

Protokollsutdrag 

Pelle Källs (KOSA) 

Kommunsekreterare 

Personalavdelningen 

Kommunikatör, C.S. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2015-09-03 19 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2015:66/11 

Kf § 154 

 

Avsägelse från uppdrag som ersättare i tekniska nämnden 
– Petter Börjesson (MP) 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Bevilja avsägelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Petter Börjesson (MP) avsäger sig sin plats som ersättare i tekniska nämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse, 2015-06-14, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kf 150305 § 10, dnr 2014:852/11 

 

Protokollsutdrag 

Petter Börjesson (MP) 

Tekniska nämnden 

Kommunsekreterare 

Personalavdelningen 

Kommunikatör, C.S. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2015-09-03 20 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2015:97/11 

Kf § 155 

 

Val av ersättare i tekniska nämnden (MP) 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Välja Maria Alfredsson (MP) till ersättare i tekniska nämnden till och med 

2018-11-15. 

 

Ärendebeskrivning 

Petter Börjesson (MP) har tidigare varit ersättare i tekniska nämnden. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kf 150903 § 154, dnr 2015:66/11 

Kf 150305 § 10, dnr 2015:852/11 

 

Protokollsutdrag 

Maria Alfredsson (MP) 

Tekniska nämnden 

Kommunsekreterare 

Personalavdelningen 

Kommunikatör, C.S. 




