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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

 
Plats och tid Stadshuset                                 18.30- 21.00      

Beslutande Enligt bilagd förteckning, sidan 2 

Övriga deltagande Kommunchef Jeanette Lämmel 

Kommunsekreterare Irene Larsson 

Nämndsekreterare Sumali Skott 

Justeringens  
plats och tid 

Stadshuset, måndag 2 februari 2015, kl 14.00 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 1-19 
Irene Larsson  

Ordförande 
  

Laila Andrén 

Justerande 
 

Barbro Axelsson                                  Kurt Svensson 

 Anslag/bevis  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Nämnd  

Kommunfullmäktige 

Organ  

  

Sammanträdesdatum 2015-01-28 

Datum för 

anslags uppsättande 2015-02-02 
Datum för 

anslags nedtagande   2015-02-24 

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Irene Larsson 
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N Ä R V A R O L I S T A   KF 2015-01-28 

 

Ordinarie ledamot Närv Ersättare Närv 

 

Kurt Svensson (C) x      

Anne Sörqvist (C) x         

Sven Callenberg (C) x      

Michael Karlsson (S ) x           

Ewa Arvidsson (S ) x       

Mikael Norén (S ) x     

Olof Eriksson (S) x     

Lars Ottosson (C) x        

Kjell Kaså (C) x             

Christer Törnell (KD) x        

Fredrik Bengtsson (S)  x       

Ida Carlsson Glavmo (S) x   

Barbro Axelsson (S) x       

Tommy Lehrman (S) x 

Michael Karlsson (M) x         

Johan Paulsson  (M) x      

Ulla Berne (M)  x          

Wilhelm Bodmark (S) x     

Rolf Lindström (S) x            

Göran Karlsson (S) x    

Sofia Karlsson (S)   Christer Örtegren (S)            x      

Ann Ottosson (M) x          

Alf Alfredsson (SD) x       

Tomas Lindström (-) x    

Jonatan Malm  (MP) x        

Peter Sund (V) x             
Bobo Bergström (V) x       

Dorentina Lulaj (S)                    Pertti Rolöf (S)                    x         

Abetare Lulaj (S)   Cajsa Branchetti Hallberg   x          

Håkan Sandberg  (FP)  x             

Jan-Eric Thorin (FP) x         

Thomas Olson (FP) x           

Leif Aronsson (C), 2:e v ordförande x        

Lotta Robertsson Harén, (MP) 1:e v ordf  x     

Laila Andrén (S), ordförande                     x  
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KF § 1 

 

Hälsningsanförande 

 

Ordföranden hälsar alla välkomna till dagens sammanträde och förklarar mötet öppnat. 

 

Förrättas upprop. 

 

 

KF § 2 

 

Kallelse /kungörelse 

 

Sammanträdet förklaras i behörig tid och ordning kungjort. 

 

 

KF § 3 

 

Justering 

 

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Barbro Axelsson (S) och Kurt Svensson (C). 

 

Justeringen äger rum på stadshuset, måndag 2 februari 2015, kl 14.00. 

 

 

KF § 4 

 

Dagordning 

 

Till dagens möte har en avsägelse inkommit och ordföranden frågar om ärendet kan tas upp 

till behandling tillsammans med fyllnadsval, vilket fullmäktige medger. Ärendet kommer då 

att behandlas som punkt 6 på listan och följande ärenden numreras därefter. 

 

Tre frågor, en interpellation och en motion har inkommit till dagens möte och behandlas dessa 

under nya punkten 7 på föredragningslistan. Dessa har delats ut vid dagens möte. 

 

Utsänd dagordning fastställes med dessa kompletteringar. 

 

_________________________ 
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KF § 5 

 

Information om Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhet 

 

Kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson inleder information om integrations- 

och arbetsmarknadsförvaltningen som sorterar organisatoriskt under kommunstyrelsen. 

 

Förvaltningschef Ivan Stipic och enhetschef Porya Korshid redovisar den verksamhet som 

integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen bedriver inom områdena Vuxenutbildning, 

Enheten för arbete och försörjning samt Enheten för ensamkommande ungdomar och då bland  

annat om verksamheterna Jobbcentrum, Försörjningsstöd, asylboende och ekonomin med mera, 

samt svarar på frågor från ledamöter. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige tackar för informationen och lägger densamma till handlingarna. 

 

________________________ 
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KF § 6 

 

KS § 27 KS 2015/5 

 

Beslut om lokalt antagande av bestämmelser om omställningsstöd och pension för 

förtroendevalda 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från personalchef Per Ljungberg och personalekonom Johan Andersson från 

18 december 2014 

2. Cirkulär 13:75 från SKL 

3. Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) 

 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) rekommenderar kommuner att anta bestämmelser om 

omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL). Bestämmelserna avser förtroendevalda 

som nytillträder ett eller flera uppdrag efter valet 2014 och som inte omfattas eller har rätt till 

egenpensionsförmåner enligt PBF, PRF-KL eller äldre bestämmelser. 

 

Kommunstyrelsen utgör pensionsmyndighet för förtroendevalda och beslutar i varje enskilt fall om 

aktiva omställningsinsatser. 

 

Personalenheten anser att en övergång till OPF-KL är rimlig och innebär en modernisering och 

harmonisering med övriga pensionsbestämmelser på svensk arbetsmarknad. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

 

1. Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) inklusive 

bilagor antas att gälla från 15 oktober 2014.  

 

2. Bestämmelserna avser förtroendevalda som väljs för uppdrag för Åmåls kommun i samband 

med valet 2014 eller senare och som inte omfattas eller har rätt till egenpensionsförmåner 

enligt PBF, PRF-KL eller äldre bestämmelser. 

_______________________ 

 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 1-16 

 

Tomas Lindström (-) yrkar som tilläggsyrkande att följande tillägg görs till § 7 Samordning, i 

bestämmelserna: ”Även oavlönat arbete i aktiebolag skall räknas som förvärvsinkomst. Man skall inte 

kunna spara förvärvsintäkten från ett arbete man utfört till ett senare utbetalningstillfälle i syfte att 

kringgå reglerna i § 7.” 

 

Personalchef Per Ljungberg lämnar en kommentar i ärendet. 
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Forts KF § 6 

 

Michael Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och yrkar i tillägg till beslutet att 

uppdrag ges till personalenheten att undersöka om det är möjligt att göra tillägg i de bestämmelser 

som SKL har rekommenderat kommuner att anta. 

 

Anne Sörqvist (C) och Thomas Olson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Ajournering 19.40-19.45 

 

Efter avslutade överläggningar konstaterar ordföranden att tre förslag föreligger: kommunstyrelsens 

förslag, Tomas Lindströms (-) tilläggsyrkande och Michael Karlssons (S) tilläggsyrkande. 

 

Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag och konstaterar att fullmäktige 

beslutat i enlighet med detta. 

 

Därefter ställer ordföranden proposition på Tomas Lindströms (-) tilläggsyrkande och Michael 

Karlssons (S) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt Michael Karlssons (S) 

tilläggsyrkande.   

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

 

1. Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) inklusive 

bilagor antas att gälla från 15 oktober 2014.   

 

2. Bestämmelserna avser förtroendevalda som väljs för uppdrag för Åmåls kommun i samband 

med valet 2014 eller senare och som inte omfattas eller har rätt till egenpensionsförmåner 

enligt PBF, PRF-KL eller äldre bestämmelser. 

 

Kommunfullmäktige beslutar vidare att uppdra åt personalenheten att undersöka om det är möjligt att 

göra tillägg i de bestämmelser som SKL har rekommenderat kommunerna att anta. 

 

Reservation 

Mot tilläggsförslaget reserverar sig Håkan Sandberg (FP), Kurt Svensson (C), Sven Callenberg (C), 

Anne Sörqvist (C) och Lars Ottosson (C).  

 

_____________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

Personalenheten
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KF § 7 

 

KS § 18 

KSAU § 172   dnr KS 2014/321 

 

Revidering av arvodesreglemente avseende oppositionsarvode 

 

Kommunfullmäktige har antagit ett arvodesreglemente som bland annat klargör oppositionens 

årsarvode. Där kan man läsa: 

 

Oppositionen erhåller ett årsarvode på 30 % av årsarvodet till kommunstyrelsens ordförande. Detta 

fördelas på antalet mandat som oppositionspartierna erhållit i valet. Partierna äger rätten att 

använda arvodet fördelat efter partiernas valresultat eller samlat till en eller flera personer som 

oppositionen finner lämpligt. Fördelning och personer som utses att erhålla arvodet eller del därav 

meddelas kommunfullmäktiges valberedning i anslutning till val av kommunstyrelse och övriga 

nämnder. 

 

Reglementet tydliggör inte hur arvode fördelas till mandat som inte längre representerar det parti som 

mandatet ursprungligt representerade, så kallad politisk vilde. Fullmäktiges presidium föreslår att 

följande mening läggs till i arvodesreglementet: I de fall mandat inte längre representerar det parti 

som mandatet ursprungligt representerade, så kallad politisk vilde, får innehavaren av mandatet 

avgöra vem eller vilka som ska erhålla arvodet. 

 

Vidare vill presidiet göra en översyn av arvodesreglementet, bland annat för att förenkla den 

administration som krävs vid hantering av arvoden. 

 

En önskan framförs om rätt till arvoderad färdtid vid resor till möten utanför kommunens gränser. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige besluta: 

 

1. Den föreslagna kompletteringen av arvodesreglementet godkänns. 

 

2. Kommunfullmäktiges presidium ges i uppdrag att, i samråd med de politiska grupperna, göra 

en översyn av arvodesreglementet.  

__________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Vid kommunstyrelsens möte yrkar Jan-Eric Thorin (FP) att en parlamentarisk arvodesberedning 

tillsätts av kommunfullmäktige. 

 

Lars Ottosson (C) yrkar bifall till Jan-Eric Thorins (FP) yrkande. 

 

Ajournering 15:30-15:45.   
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Forts KF § 7 

Forts KS § 18 

 

Michael Karlsson (S) yrkar att en arvodesberedning bestående av 9 ledamöter (och inga ersättare) 

tillsätts av kommunfullmäktige.  Beredningen ska vara proportionellt sammansatt. Beredningen ska 

biträdas av personalenheten. En slutredovisning ska presenteras vid fullmäktiges majsammanträde. 

Inga oppositionsföreträdararvoden kommer att utbetalas innan fullmäktige har fastställt ett reviderat 

arvodesreglemente. 

 

Ordföranden ställer proposition på Jan-Eric Thorins (FP) yrkande och Michael Karlssons (S) yrkande 

och konstaterar att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Michael Karlssons (S) yrkande. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

En arvodesberedning bestående av 9 ledamöter (och inga ersättare) tillsätts. Beredningen är 

proportionellt sammansatt. Beredningen ska biträdas av personalenheten. En slutredovisning ska 

presenteras vid fullmäktiges majsammanträde. Inga oppositionsföreträdararvoden kommer att 

utbetalas innan fullmäktige har fastställt ett reviderat arvodesreglemente. 

_______________________ 

 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 17-18 

 

Håkan Sandberg (FP) yrkar att ärendet återremitteras då nya förslag i ärendet har uppstått. 

 

Jan-Eric Thorin (FP) yrkar bifall till återremissförslaget. 

 

Ajournering begärs. Mötet ajourneras mellan kl  20.05 – 20.20. 

 

Michael Karlsson (S) yrkar att ärendet återremitteras för att se över konstruktionen av 

beredningen, parlamentarisk grupp eller annan form av arvodesgrupp, antal ledamöter 

samt under vilken tid beredningen ska verka. 

 

Anne Sörqvist (C) yrkar bifall till återremissförslaget. 

 

Inlägg i ärendet görs av Tomas Lindström (-), Christer Törnell (KD), Thomas Olson (FP) 

och Ulla Berne (M). 

 

Efter avslutade överläggningar konstaterar ordföranden att två förslag föreligger: 

kommunstyrelsens förslag och återremissyrkanden. 

 

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och konstaterar att fullmäktige beslutat 

att återremittera ärendet. 
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Forts KF § 7 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att se över konstruktionen av 

beredningen, parlamentarisk grupp eller annan form av arvodesgrupp, antal ledamöter 

samt under vilken tid beredningen ska verka. 

 

________________________________ 

 

Beslut skickas till: 

Kommunfullmäktiges presidium 
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KF § 8 

KS § 21 

KSAU § 177  KS 2014/4    

 

Filmning av kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige filmar idag sina möten. Filmerna är en allmän handling, men delas inte via 

kommunens hemsida. Kommunfullmäktiges presidium vill utreda möjligheterna att utveckla 

filmningen. 

 

Ett nytt beslut om att godkänna filmning av mötena bör fattas i samband med varje ny mandatperiod.  

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktiga att besluta: 

 

1. Filmning av kommunfullmäktiges möten ska fortgå. 

 

2. Kommunfullmäktiges presidium ges i uppdrag att utreda olika former för filmning och 

delning via kommunens hemsida samt vilka kostnader detta medför. 

__________________ 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktiga att besluta: 

 

1. Filmning av kommunfullmäktiges möten ska fortgå. 

 

2. Kommunfullmäktiges presidium ges i uppdrag att utreda olika former för filmning och 

delning via kommunens hemsida samt vilka kostnader detta medför. 

_______________________ 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 19 

 

Kurt Svensson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Inlägg i ärendet görs av Tomas Lindström (-) och Jonatan Malm (MP) 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktiga beslutar att: 

 

1. Filmning av kommunfullmäktiges möten ska fortgå. 

 

2. Kommunfullmäktiges presidium ges i uppdrag att utreda olika former för filmning och 

delning via kommunens hemsida samt vilka kostnader detta medför. 

_____________________ 

Beslut skickas till: Kommunfullmäktiges presidium 
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KF § 9 

KS § 17 

KSAU § 171   dnr KS 2013/371 

 

Medborgarförslag från Lisbeth Vestlund angående ”välkommen in till grannen” 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Yttrande från kommunchef Jeanette Lämmel daterad 25 november 2014. 

2. Protokoll från vård- och omsorgsnämnden daterad 12 juni 2014. 

3. Yttrande från förvaltningschef Gunnar Erlandsson daterad 3 juni 2014. 

4. Medborgarförslag från Lisbeth Vestlund daterad 27 november 20104. 

 

Medborgarförslaget innebär att Åmåls kommun inrättar lägenheter i varje kvarter som vänder sig till 

äldre för samverkan grannar emellan där man kan träffas och äta eller fika tillsammans. Dessa 

lägenheter skulle vara utrustade med handikapptoaletter, duschutrymme och även ha tillgång till 

personal.  

 

Både kommunchef Jeanette Lämmel och vård- och omsorgsnämnden har yttrat sig och menar att det 

redan idag pågår ett flertal olika aktiviteter som bidrar till att minska ensamhet för de äldre. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget då det redan finns 

pågående aktiviteter som bidrar till att minska ensamhet för äldre. 

__________________ 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget då det redan finns 

pågående aktiviteter som bidrar till att minska ensamhet för äldre. 

_______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 20-27 

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget då det redan finns pågående aktiviteter 

som bidrar till att minska ensamhet för äldre. 

 

___________________________ 

Protokollsutdrag  skickas till: 

Vård- och omsorgsnämnden 

Lisbeth Vestlund 
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KF § 10  KS 2015/30 

 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål – 

Rolf Bergström (V) 

 

Rolf Bergström (V) har i skrivelse, daterad 28 januari 2015, avsagt sig sitt uppdrag som  

ledamot i teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Rolf Bergstöms (V) avsägelse. 

 

___________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

-Teknik- och fritidsnämnden Säffle –Åmål 

-Ann-Britt Thorsell, kanslienheten 

 

 

 

 

KF § 11                       KS 2015/30 

 

Fyllnadsval som ledamot i teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål efter 

Rolf Bergström (V) 

 

Michael Karlsson (S) föreslår kommunfullmäktige att utse Peter Olsson (V), Nygatan 3, 

662 34 Åmål som ny ledamot i teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål efter Rolf Bergström (V) 

 för återstående tid av innevarande mandatperiod. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Peter Olsson (V) till ny ledamot i teknik- och fritids- 

nämnden Säffle-Åmål för återstående tid av innevarande mandatperiod. 

 

______________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

-Teknik- och fritidsnämnden säffle-Åmål 

-Peter Olsson (V) 

-Ann-Britt Thorsell, kanslienheen 
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KF § 12  KS 2015/26 

 

Inkommen fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande angående revisionsrapporter 

”Granskning av investeringar” och ”Internkontroll avseende inköp”. 

 

Till dagens möte har fråga inkommit från Tomas Lindström (-), daterad 20 januari 2015, 

ställd till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) angående revisionsrapporterna 

”Granskning av investeringar” och ”Internkontroll avseende inköp”. Bilaga ärende 7, sid 28 A-T 

 

Kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) besvarar frågan. 

 

Inlägg görs av Tomas Lindström (-). 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan är besvarad och lägger den till handlingarna. 

 

________________________________ 



 Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 

 2015-01-28 14(18) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 13  KS 2015/25 

 

 Inkommen fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande angående planerade 

 nya parkeringsplatser vid Coop-området. 

 

Till dagens möte har fråga inkommit från Tomas Lindström (-), daterad 20 januari 2015, 

ställd till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) angående planerade nya 

parkeringar vid Coop-området. Bilaga ärende 7, sid 29. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) besvarar frågan. 

 

Inlägg görs av Tomas Lindström (-). 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan är besvarad och lägger den till handlingarna. 

 

________________________________ 
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KF § 14  KS 2015/27 

 

Inkommen fråga från Tomas Lindström (-)  ställd till vård- och omsorgsnämndens 

ordförande Ewa Arvidsson (s) angående brev från anhöriga till anställda i hemstjänsten. 

 

Till dagens möte har fråga inkommit från Tomas Lindström (-), daterad 20 januari 2015, 

ställd till vård- och omsorgsnämndens ordförande Ewa Arvidsson (S) angående brev från anhöriga till 

anställda i hemtjänsten. Bilaga ärende 7, sid 30-31. 

 

Vård- och omsorgsnämndens ordförande Ewa Arvidsson (S) besvarar frågan. 

 

Inlägg görs av Tomas Lindström (-). 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan är besvarad och lägger den till handlingarna. 

 

________________________________ 
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KF § 15  KS 2015/28 

 

Interpellation från Tomas Lindström (-) ställd till kommunstyrelsens ordförande 

Michael Karlsson (S) angående tvisten om Hamnterminalen. 

 

Till dagens möte har en interpellation inkommit, daterad 23 januari 2015, ställd till 

kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) angående tvisten om Hamnterminalen. 

Interpellationen har delats ut vid sammanträdet. Bilaga ärende 7, sid 32. 

 

Ordföranden frågar fullmäktige om interpellationen får ställas, vilket fullmäktige medger. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen tas upp vid kommande fullmäktigemöte. 

 

_________________________ 
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KF § 16  KS 2015/31 

 

Inkommen motion angående tjänst som fiberutvecklare m m 

 

Ordföranden meddelar att en motion  inkommit till dagens möte från Sven Callenberg (C) 

angående tjänst som fiberutvecklare i kommunen samt att kommunen ska garantera 

alla boende på landsbygden bredband till en maximal egenavgift. Bilaga ärende 7 sid 33. 

 

Sven Callenberg (C) presenterar motionen. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 

_____________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

Kommunstyrelsens kansli
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KF § 17 

 

Rapport angående beslut och åtgärder inom Dalslandskommunernas kommunalförbund 

och Kommunalförbundet Fyrbodal m m sedan föregående möte 

 

Vid dagens möte finns inga rapporter att lämna då några möten inte varit sedan föregående 

fullmäktige. Möte med Dalslandskommunernas kommunalförbund ska äga rum följande dag.  

 

 

KF § 18 

 

Meddelanden 

 

Tackskrivelse från Bengt Hansson i anledning av uppvaktning med minnesgåva i samband  

med avslutning som förtroendevald. 

 

 

 

KF § 19 

 

Avslutning 

 

Ordföranden förklarar mötet avslutat. 

 

_________________________ 


