Protokoll
2014-03-31

Kommunfullmäktige

Datum:

2014-03-31 kl 19:00-21:00

Plats:

Sessionssalen Hova

Paragrafer: § 42 - 55

Underskrifter

Ann-Christin Erlandsson
Ordförande

Britt-Marie Nilsson
Sekreterare

Justeringens
plats och tid: Kommunkontoret i Hova torsdagen den 10 april 2014 kl 16:00
Justeras

Per Rang

Jan Hassel

Beslutande

Björn Thodenius (M)
Per Rang (M)
Elisabeth Bjelke (M), Ledamot 2:e vice ordf.
Lennart Johansson (M)
Kerstin Isaksson (M)
Roland Karlsson (C), ej § 49
Bo Hagström (C), Ledamot 1: vice ordf.
Arne Svensson (C)
Claes Holmberg (FP)
Matilda Fröjd (FP), § 42-48, kl 19.00-20.20
Carina Gullberg (S)
Sirkka Rickardsson (S)
Per-Arne Brandberg (S)
Jan Hassel (S)
Ann-Christin Erlandsson (S), Ordförande
Monica Sjöberg (S)
Leif Eriksson (S)
Gun Svensson (S)
Barbro Roslund (S)
Roger Wiking (S)
Margitha Dagobert (S)
Reine Hilding (S)
Christer Eriksson (MP)
Hans-Göran Larsson (RV)
Bengt O Hansson (RV)
Stig Svensson (SD)

Ersättare

Jan-Erik Sandegren (M), ersättare för Ulrika Ehn (M)
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Bengt Hägerstrand (C), ersättare för Roland Karlsson (C) § 49
Elisabeth Elg (S), ersättare för Catharina Tina Johansson (S)
Sven-Erik Roslund (S), ersättare för Jonaz Johansson (S)
Roland Vallin (S), ersättare för Monica Högberg (S)
Anja Nyström (S), ersättare för Martina Karlsson (S)
Övriga

Bengt Hägerstrand (C), Ej tjänstgörande ersättare
Sten-Olof Höijer (RV), Ej tjänstgörande ersättare
Lennart Ardemo (RV), Ej tjänstgörande ersättare
Inga-Lill Johansson, Ekonomichef, Ekonomikontor, § 42-50
Elisabeth Olsson, Kommunchef, Kommunledningskontor
Britt-Marie Nilsson, Nämndsekreterare, Kommunledningskontor
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FÖREDRAGNINGSLISTA
Ärende

Ärendenummer

§1

Val av justerare

§2

Godkännande av kallelseförfarandet

§3

Anmälan om eventuellt jäv

§4

Godkännande av dagordning

§5

Information från kommunstyrelsens ordförande

KS 2014/1

§6

Intern kontrollplan för Gullspångs kommun

KS 2013/45

§7

Årsredovisning 2013

KS 2014/93

Föredragande: IngaLill Johansson
§8

Revisonsberättelse 2013, fråga om ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen, övriga nämnder och enskilda förtroendemän
(inklusive samtliga gemensamma nämnder inom MTGsamarbetet)

KS 2014/93

Föredragande: Revisorerna
§9

Ombudgetering investering från 2013 till 2014

KS 2013/295

Föredragande: IngaLill Johansson
§ 10

Tilläggsanslag lönekostnadsökningar 2014 för tekniska MTG

KS 2014/80

§ 11

Personalutskott

KS 2014/86

§ 12

Centrala riktlinjer för likabehandlingsarbetet i Gullspångs
kommun läsåret 2013-2014

KS 2013/608
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§ 13

Återremiss-Utredning av Björnemossen 3:42 och del av Hova
49:1

KS 2003/232

§ 14

Delgivning - Ny ersättare i kommunfullmäktige

KS 2010/234
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Ärende
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Ärendenummer

Val av justerare
Beslut
Per Rang (M) och Jan Hassel (S) väljs att justera dagens protokoll.
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Ärendenummer

Godkännande av kallelseförfarandet
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner kallelseförfarandet.
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Ärende
KF § 44
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Ärendenummer

Anmälan om eventuellt jäv
Beslut
Roland Karlsson (C) anmäler jäv under ärende 8 revisionsberättelse 2013, fråga om
ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, övriga nämnder och enskilda förtroendemän
(inklusive samtliga gemensamma nämnder inom MTG-samarbetet). KS 2014/93.
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Ärendenummer

Godkännande av dagordning
Beslut
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) fastställer dagordningen.
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Ärende

Ärendenummer

Information från kommunstyrelsens ordförande

KS 2014/1

Beslut
Kommunfullmäktige förklarar sig informerade.

Bakgrund
Kommunstyrelsens ordförande Carina Gullberg (S) informerar om Trafikverkets
planerar på ombyggnad av vägskälet i Hova rörande väg E20 och väg 200.
Korsningen vid Otterbäcken väg 26 och väg 200 ska också byggas om. Ett antal
informationsträffar har ägt rum. Byggstarten beräknas starta andra halvåret 2015 och
beräknas vara klart år 2016.

Kopia till
Akt
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Ärende

Ärendenummer

Intern kontrollplan för Gullspångs kommun

KS 2013/45

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta plan för intern kontroll med tillhörande
reglemente, bilaga.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut
Behandling i kommunfullmäktige
Hans-Göran Larsson (RV), Carina Gullberg (S), Björn Thodenius (M) och Per-Arne
Brandberg (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Bakgrund
Varför ska man ha intern kontroll? Intern kontroll handlar om att ha ordning och reda,
veta att det som ska göras blir gjort och att det sker på ett bra och säkert sätt. Som
förtroendevald har man yttersta ansvaret för verksamheten.
En statlig utredning uttryckte det så här:
Syftet med kontrollen är att säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel.
En god intern kontroll skall således bidra till att ändamålsenligheten stärks och att
verksamheten med medborgarnas bästa för ögonen bedrivs effektivt och säkert.
I vardagen handlar intern kontroll om procedurer och processer som säkrar att vi når
våra mål på ett säkert och sunt sätt och hushållar med de ekonomiska medlen.
Intern kontroll är en process där utskott, ledning och övrig personal samverkar för att
säkra en effektiv verksamhet och att undgå allvarliga fel. Processen skall utformas med
en rimlig grad av säkerhet för att kunna fastställa att följande områden uppnås;
- ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten
- efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter
Utifrån dessa har en plan och ett reglemente tagits fram som styrdokument vid
framtagandet av årliga kontrollområden.
Bilagor
- Tjänsteutlåtande plan för intern kontroll skriven av Elisabeth Olsson 2014-0225.docx
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- Protokollsutdrag.doc
- Bilaga till ks § 92/14 intern kontrollplan för Gullspångs kommun.pdf

Kopia till
Elisabeth Olsson
Eva Thimfors
Yvonne Kjell
Arvo Niiholm
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Ärende

Ärendenummer

Årsredovisning 2013

KS 2014/93

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2013.
Kommunfullmäktige beslutar att av årets balanskravsresultat 12 912 tkr avsätta 7 441
tkr till resultatutjämningsreserven (RUR).
I årsredovisningen finns en post Amnegårdens tak på 2,8 mnkr där kommunstyrelsen
konstaterar att det inte finns politiskt beslut från varken tekniska nämnden eller
kommunfullmäktige. Beslutsunderlag och kostnadsförslag har inte inkommit för
projektet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut förutom att 7 441 tkr avsätts till
(RUR).
Behandling i kommunfullmäktige
Ekonomichef IngaLill Johansson informerar om årsredovisningen för år 2013.
Ekonomikontoret föreslår att 7 441 tkr ska avsättas till resultatutjämningsreserven
(RUR), i tidigare förslag föreslogs en avsättning på 7 670 tkr till (RUR).
Carina Gullberg (S) med instämmande av Björn Thodenius (M) yrkar att av årets
balanskrav 12 912 tkr ska 7 441 tkr avsättas till (RUR).
Björn Thodenius (M) yrkar att årsredovisningen 2013 godkänns.
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag och Carina
Gullbergs (S) m.fl. ändringsyrkande till beslut och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt förslagen.
Bakgrund
Ekonomikontoret har upprättat årsredovisning 2013 för Gullspångs kommun. Bokslutet
redovisar ett positivt resultat på + 12,7 mnkr, vilket motsvarar 4,8 % av skatteintäkter
och generella statsbidrag. En intäkt specifik för både 2013 (5,5 mnkr) och 2012 (5,1
mnkr) är återbetalning av AFA medel. Skatter och bidrag har genererat ett överskott
gentemot budget om 1,8 mnkr. Verksamheterna har redovisat en negativ avvikelse
gentemot budget om 3,9 mnkr.
Kommunrevisionen har tillstyrkt att fullmäktige godkänner årsredovisningen.
Bilagor
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- Årsredovisning 2013 Gullspångs kommun.pdf
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Ekonomikontoret
Revisorerna
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Ärende

Ärendenummer

Revisonsberättelse 2013, fråga om ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen, övriga nämnder och enskilda förtroendemän
(inklusive samtliga gemensamma nämnder inom MTGsamarbetet)

KS 2014/93

Beslut
Kommunfullmäktige riktar anmärkning mot tekniska nämnden.
Kommunfullmäktige riktar anmärkning mot kommunstyrelseledamoten Roland
Karlsson (C)
Kommunfullmäktige beviljar i övrigt kommunstyrelsen, övriga nämnder och enskilda
förtroendevalda i dessa organ, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
Kommunfullmäktige kräver att tekniska nämnden återkommer med förslag på
förbättringar och åtgärder enligt revisorernas kritik.
På grund av jäv deltar inte Roland Karlsson (C) i handläggningen i detta ärende.
Behandling i kommunfullmäktige
Karl-Johan Fägerlind, ordförande i kommunrevisionen, föredrar revisionsberättelsen
för 2013.
Det antecknas att de som är ledamöter i kommunstyrelsen och övriga nämnder inte
deltar i beslutet om ansvarsfrihet, envar såvitt gäller honom eller henne.
Kommunfullmäktige ajournerar sig kl 20.27-20.37.
Carina Gullberg (S) och Björn Thodenius (M) yrkar att fullmäktige kräver att tekniska
nämnden återkommer med förslag på förbättringar och åtgärder enligt revisorernas
kritik.
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp Carina Gullbergs (S) m.fl.
tilläggsyrkande och frågan om ansvarsfrihet till beslut och finner att fullmäktige har
beslutat i enlighet med kommunrevisionens förslag.
Bakgrund
Revisorerna har gjort följande bedömning. Sammantaget har styrelse, nämnder och
beredningar i Gullspångs kommun i allt väsentligt bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Räkenskaperna i
allt väsentligt är rättvisande. Styrelsens och nämndernas interna kontroll har inte varit
fullt ut tillräcklig. Resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål
och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt. Anmärkning riktas mot tekniska
nämnden. Anmärkning riktas mot kommunstyrelseledamoten Roland Karlsson.
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Tekniska nämnden har inte klarat att hålla sin ekonomiska ram utan uppvisar ett
underskott om 3 mkr. Revisorerna har under 2013 i samverkan med revisorerna i
Mariestad och Töreboda kommuner tagit del av genomförd övergripande granskning.
Revisorerna har vidare genomfört en fördjupad granskning samt tagit del av två
fördjupade granskningar genomförda av Mariestads kommuns revisorer inom tekniska
nämnden. Granskningarna visar på betydande brister i den interna kontrollen inom
styrning och uppföljning av framförallt investeringsprojekt.
Revisorerna har under en längre period även påpekat finansieringen av VA som under
lång tid till viss del varit skattefinansierat. Revisorerna emotser att detta förändras till
att VA-kollektivet bär sina egna kostnader i enlighet med gällande lagstiftning.
Revisionen har för avsikt att fortsätta följa utvecklingen av finansiering av VAkollektivets kostnader, såväl drift som kommande investeringar.
Revisorerna har tillstyrkt att fullmäktige i övrigt beviljar ansvarsfrihet för styrelse och
nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ.
Bilagor
- Revisionsberättelse för år 2013 med bilagor.pdf

Kopia till
Ekonomikontoret
Kommunrevisionen
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Ärende

Ärendenummer

Ombudgetering investering från 2013 till 2014

KS 2013/295

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ombudgetera 8 113 tkr för investeringsprojekt från
2013 till 2014, bilaga.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige
T.f. ekonomichef IngaLill Johansson redovisar ombudgetering av investering från år
2013 till år 2014.
Carina Gullberg (S) och Björn Thodenius (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Bakgrund
Tekniska förvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förslag om
ombudgetering av investeringsprojekt som är pågående 2013 och inte slutredovisats.
Bilagor
- Ombudgetering av investeringsbudget 2013 till 2014 tjänsteutlåtande skriven av
IngaLill Johansson och Elisabeth Olsson.docx
- Slutredovisade investeringsprojekt 2013.pdf
- Protokollsutdrag.doc
- Bilaga till ks § 75/14 ombudgetering investering från 2013 till 2014.pdf

Kopia till
Ekonomikontoret
Tekniska nämnden
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Ärende

Ärendenummer

Tilläggsanslag lönekostnadsökningar 2014 för tekniska MTG

KS 2014/80

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna tilläggsanslag för lönepotten om 351 382 kr
för löneökningar för tekniska MTG som avser 2014. Finansiering sker genom årets
resultat, det vill säga för år 2014.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige
Carina Gullberg (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Bakgrund
Budgetdokumentet 2014 för Gullspångs kommun, KF § 112/2013, säger att tekniska
förvaltningen MTG skall kompenseras för löneökningar för 2014. Enligt den beräkning
som är framtagen av tekniska MTG uppgår lönekostnadsökningarna totalt inklusive
personalomkostnader för 9 månader för 2014 till 351 382 kr.
Bilagor
- Tjänsteutlåtande, 2014-02-05, angående löneökningar tekniska MTG, skriven av
Arvo Niiholm.docx
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Lönekontoret
Ekonomikontoret
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Ärende

Ärendenummer

Personalutskott

KS 2014/86

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avsluta uppdragen för de ordinarie ledamöter och
ersättare som varit utsedda som förhandlare i lönefrågor för mandatperioden 20112014, Ks § 23, 2011-01-20.
Kommunfullmäktige beslutar anta reviderat reglemente för Gullspångs kommun efter
att följande text har infogats:
Utskott § 32
e.)Personalutskott
Kommunstyrelsen skall ha ett personalutskott om tre (3) ledamöter samt tre (3)
ersättare. Ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i utskottet utses av
kommunstyrelsen. Personalutskottet är kommunstyrelsens beredande organ i
personalfrågor.
Personalutskottet är ett utskott direkt under kommunstyrelsen.
Utskottet är förhandlingsdelegation och pensionsmyndighet
Utskottet sammanträder för att bereda aktuella ärenden inom personalpolitik,
lönepolitik och pensioner.
Personalutskottets uppdrag anges under Personalfrågor 5 § i kommunstyrelsens
reglemente med nedan angivna tillägg. Personalutskottets protokoll skall anmälas på
nästkommande kommunstyrelsesammanträde.
Personalutskottet beslutar i följande ärenden med undantag för vad som delegerats till
annan att besluta om:
- Strategiska arbetsgivarfrågor d.v.s. personalpolitik, personalförsörjning, lönebildning,
pensioner.
- Initiera, granska och följa upp kommunövergripande frågor ur ett personalpolitiskt
perspektiv.
- Bereda ärenden inom sitt ämnesområde som skall behandlas av kommunfullmäktige
och/eller kommunstyrelsen.
- Bereder kommunens lönepolicy och följer upp dess tillämpning.
- Utformar riktlinjer och anvisningar för lönepolicyn i stort.
- Anger det lokala löneutrymmets storlek vid löneöversynsförhandlingarna, ger direktiv
om inriktning och fördelning av löneutrymme, t.ex. satsningar på prioriterade
verksamheter och grupper av anställda.
- Förhandlar lönen för kommunchef.
- Fattar beslut om utrymme för lönesättning som inte ingår inom utrymmet för
löneöversynsförhandlingarna.
- Utgör en arbetsgivarfunktion.
I övrigt är gruppens roll att vara rådgivande och att ta del av information inom det ovan
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fastställda ämnesområdet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut
Behandling i kommunfullmäktige
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde, 2013-12-16, beslutat att inrätta ett
personalutskott i Gullspångs kommun. Kommunfullmäktige beslutade att nuvarande
förhandlingsdelegation ersätts av personalutskott. Kommunfullmäktige beslutade att
förvaltningen får i uppdrag att ta fram en ny delegationsordning där personalutskottet
ingår. Samt att personalutskottet förs in som en del i kommunstyrelsens reglemente.
Ändringarna i delegationsordningen gällande personalutskott beslutas om vid den
övergripande revideringen av delegationsordningen för kommunstyrelsen.
Bilagor
- Tjänsteutlåtande, 2014-02-05, angående personalutskott, skriven av Arvo
Niiholm.docx
- Reglemente för kommunstyrelsen.docx
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Arvo Niiholm
Elisabeth Olsson
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Kommunfullmäktige

KF § 53

Ärende

Ärendenummer

Centrala riktlinjer för likabehandlingsarbetet i Gullspångs
kommun läsåret 2013-2014

KS 2013/608

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom Centrala riktlinjer för
likabehandlingsarbetet i Gullspångs kommun läsåret 2013-2014.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Bakgrund
Riktlinjerna ska förtydliga skolhuvudmannens lokala ambitioner och rutiner i arbetet
med att främja likabehandling och förebygga diskriminering och kränkande
behandling. Riktlinjerna ska också vara ett stöd för varje enhet i dess arbete med att
upprätta planer och dokumentation. Till riktlinjerna biläggs lagtexter och blanketter för
fortlöpande dokumentation i diskriminerings- och/eller kränkande ärenden.
Varje verksamhet utarbetar sedan årligen med de centrala riktlinjerna som grund sina
egna lokala likabehandlingsplaner.

Bilagor
- Tjänsteutlåtande Riktlinjer för likabehandlingsarbetet 2013-2014.docx
- Bilaga 1 Skollagen 6 kap.docx
- Bilaga 2 likabehandling definitioner och begrepp.pptx
- Bilaga 3. Blankett för utredning av kränkande behandling2.docx
- Bilaga 4. Rutin för handläggning av kränkningsanmälningar Gsp 2013.docx
- Bilaga 5. Åtgärdstrappa vid misstanke om kränkande behandling ver131025.docx
- Bilaga 6. Likabehandlingsplan 13-14 MALL.docx
- Centrala riktlinjer för likabehandlingsarbetet barn- och utbildningsverksamheten.docx

Kopia till
Yvonne Kjell
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Ärende

Ärendenummer

Återremiss-Utredning av Björnemossen 3:42 och del av Hova
49:1

KS 2003/232

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avsluta ärendet fastighetsaffären Björnemossen 3:42
och Hova 49:1 enligt avtal 2008-08-03.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige
Carina Gullberg (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Bakgrund
Ovanstående fastighetsaffär har pågått sedan 2003 och frågor har nu uppkommit om
den kan upphävas då den eventuellt gynnar enskild vilket en kommun är förbjuden att
göra.
I ärendet finns flera principer att beakta. En av grundpelarna i svensk rätt är att ett
ingånget avtal gäller och ska hållas. Detta är också en grund för att upprätthålla
förtroendet för kommunen som förhandlingspart. Ett avtal om affär gjordes 2008-08-03
och detta är kommunen bunden av. Ett ingånget avtal gäller om inte parterna är överens
om att bryta det.
Lantmäteriet fastställde 2013-09-19 fastighetsbildningen.
Frågan har ställts om beslut kan rivas upp om affären medför gynnande av enskild. Det
enda sättet att ändra ett fattat beslut är genom överklagan och då ska detta göras inom
tre veckor efter beslutsdatum. Detta har inte gjorts och därmed har beslutet vunnit laga
kraft och ska därmed verkställas.
Konsulterad jurist anser inte att beslutet är gynnande av enskild och skulle kommunen
idag riva upp avtalet skulle det sannolikt medföra ett mycket stort skadestånd.
Om man fortfarande vill undersöka om beslutet följde kommunens mandat kan man
uppdra åt revisionen att granska ärendet. Det man då kan uppnå är att revisionen kan
utdela kritik mot kommunen men det förändrar inte ingånget avtal och fattat beslut.
Vad gäller lärande så finns det framförallt två aspekter att ta fram. För det första vikten
av att ha ett så bra underlag som möjligt där man bland annat tydligt övervägt den
marknadsmässiga aspekten av förrättningen.
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För att säkerställa detta har nu tagits fram riktlinjer för hur en fastighetförrättning ska
genomföras.
För det andra så måste kommunen vara en pålitlig förhandlingspart. Det innebär att vi
måste ge tydlig information om ett ärendes hantering och tidsåtgång. Det innebär också
att kommunen ibland måste kunna släppa igenom ett ärende trots att alla delar inte är
helt klara. Ärenden får inte dras i politisk långbänk om det finns risk att enskild person
lider skada.

Bilagor
- DOC131011.pdf
- DOC131024.pdf
- Tjänsteutlåtande fastighetsaffär Björnemossen 3 42 och del av Hova 49 1.docx

Kopia till
Kurt Hermansson
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Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Ny ersättare i kommunfullmäktige

KS 2010/234

Beslut
Kommunfullmäktige delges beslut från Länsstyrelsen dnr 201-7487-2014 att AnnaLisa Larsson (S) har utsetts till ersättare i kommunfullmäktige efter avgående Angelie
Sandström (S).

Bakgrund
Länsstyrelsen har 2014-02-28 dnr 201-7487-2014 beslutat att utse Anna-Lisa Larsson
(S) som ersättare i kommunfullmäktige efter avgående Angelie Sandström (S).
Bilagor
- Anna Lisa Larsson utses till ersättare i Kommunfullmäktige, avgången ersättare är
Angelie Sandström.pdf

Kopia till
Akt
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ:

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2014-03-31

Datum då anslaget sätts upp:

2014-04-11

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunkontoret i Hova

Underskrift:
Britt-Marie Nilsson

Datum då anslaget tas ned:

2014-05-05

