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Datum

2020-08-27

Dnr 00012/2020

Information om vakanta lokaler
Arbetsutskottet beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

2.

Kommunchefen får i uppdrag att tillsammans med AB Ljusdalshem och
intraprenad Ramsjö utveckla Ramsjö skola.

Sammanfattning av ärendet
Ljusdalshems VD Richard Brännström informerar om kommunens vakanta
lokaler:
Föreningarnas hus Färila
Såld
Ljusdals Museum
Lantmäteriförrättning påbörjad 10 september 2019
Ljusdalsgården
Lantmäteriförrättning påbörjad 10 september 2019
Hybo skola
Begäran om att få sälja inskickad till kommunen
Bussgods
Detaljplaneändring begärd. Preliminär start januari 2021
Vägmästaren
Fullt, AMEs verksamheter har samlats där
Ramsjö skola
Slottegymnasiet
Beslutsunderlag
Lista över vakanta lokaler 26 augusti 2020
Yrkanden
Bodil Eriksson (LB): Kommunchefen får i uppdrag att tillsammans med AB
Ljusdalshem och intraprenad Ramsjö utveckla Ramsjö skola.
Sören Görgård (C): bifall till Bodil Erikssons yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att yrkandet och
finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutsexpediering
Kommunchefen förättning
Akt

Justerandes signatur
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§ 60

Datum

2020-08-27

Dnr 00136/2019

Information om status på kommunens fastigheter
Arbetsutskottet beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Ljusdalshems VD Richard Brännström informerar om status på kommunens
fastigheter.
De fastigheter som är föremål för större investeringar och som det behöver
äskas särskilda medel för är:
Färila skola hus A,B,C
16 000 000 kronor
Slottegymnasiet hus K och L
4 500 000 kronor
Stenhamreskolan hus S
7 000 000 kronor
Ovan nämnda belopp ingår i nedanstående sammanställning.
Energioptimering är också något som skall beaktas som ett särskilt äskande.
Totalsammanställning för skolorna i Ljusdals
kommun:
Akut
5 år
10 år
Stenhamre
355 694 12 890 458 11 104 706
Tallåsen
180 838
252 000 1 245 789
Järvsö skola
2 280 386 5 131 024 6 404 839
Los skola
960 152 4 032 514 2 446 198
Gärdeåsskolan
233 587 4 203 405 5 681 584
Slotte
1 959 746 7 380 622 14 874 581
Färila
151 255 13 245 510 8 198 259
Totalt
6 121 658 47 135 533 49 955 956
Beslutsunderlag
Statusbedömning skolor, 26 augusti 2020

Justerandes signatur
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur
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§ 61

Dnr 00021/2020

Information investeringsbehov fastigheter
Arbetsutskottet beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Ljusdalshems VD Richard Brännström informerar om investeringsbehovet
på kommunens fastigheter. Det finns ett renoveringsbehov utöver ram:

Behov Behov Behov
2021 2022
2023

Beskrivning

Kommentar

Hissar kommunhuset

Ombyggnad hissar

1 000

Ventilation,
Kommunhuset

Ventilationssystem

4 000

Slottegymnasiet

Fönsterbyten

1 600

Färila skola, hus A

Ombyggnad hus A

Stenhamre

Renovering hus S

Centralköket

Ombygnad centralköket

Energioptimering

Energioptimering i prio
payoff inom 5 år

2 000

Loos skola

värmesystem, rivning hus
D, energioptimering

4 500

20 000
8 000
9 000

Beslutsunderlag
Investeringar utöver ram fastigheter 2021-2023

Justerandes signatur
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur
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§ 62

Datum

2020-08-27

Dnr 00143/2019

Information om nytt Vård- och omsorgsboende
Arbetsutskottet beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

2.

Kommunstyrelsen ska få information om ärendet på sammanträdet i
september och beslut ska fattas på kommunstyrelsen i oktober.

Sammanfattning av ärendet
Ljusdalshems vd Richard Brännström visar skisser och ritningar på nytt
vård- och omsorgsboende.
Projektering och upphandling kommer att vara klart ett år efter att
kommunstyrelsen har fattat beslut om det..
Beslutsunderlag
Skiss över nytt vård- och omsorgsboende
Situationsplan nytt vård- och omsorgsboende
Fasadskiss nytt vård- och omsorgsboende
Skiss plan 1 nytt vård- och omsorgsboende
Skiss plan 2 nytt vård- och omsorgsboende
Yrkanden
Markus Evensson (S): Kommunstyrelsen ska få information om ärendet på
sammanträdet i september och beslut ska fattas på kommunstyrelsen i
oktober.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner
att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
9(23)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 63

Datum

2020-08-27

Dnr 00265/2020

Fotbollshall 2.0 i Ljusdal
Arbetsutskottet beslutar
1.

Kommunchefen får i uppdrag att utreda vad det skulle kosta att bygga en
fotbollshall och vilka driftskostnader det skulle bli, samt vilka effekter
på samhället det skulle det ha. I uppdraget ingår också att kolla med
Arvsfonden hur deras villkor ser ut. Kommunchefen ska återkomma till
arbetsutskottet med information så att utskottet kan bestämma hur man
ska gå vidare.

2.

En utredning om vad fotbollstältet har kostat kommunen totalt ska tas
fram. Den ska även omfatta bidrag samt vilka lån som finns kvar.

Sammanfattning av ärendet
Fotbollsklubbarna i Ljusdals kommun har skrivit till kommunen om
Fotbollshall 2.0. Efter att fotbollstältet rasat tre gånger, och efter sista raset
inte rests igen, föreslår klubbarna att en ny säkrare och mer ekonomisk hall
uppförs på samma plats.
Klubbarna skriver att det inte är som en vision om något oprövat utan med
högst konkreta erfarenheter om dess betydelse för Ljusdal och vår kommuns
barn och ungdomar, utbildning och företag.
Beslutsunderlag
Fotbollshallen i Ljusdal 2.0, 16 juli 2020
Yrkanden
Markus Evensson (S): kommunchefen får i uppdrag att utreda vad det skulle
kosta att bygga en fotbollshall och vilka driftskostnader det skulle bli, samt
vilka effekter på samhället det skulle det ha. I uppdraget ingår också att kolla
med Arvsfonden hur deras villkor ser ut. Kommunchefen ska återkomma till
arbetsutskottet med information så att utskottet kan bestämma hur man ska
gå vidare.
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Datum

2020-08-27

Bodil Eriksson (LB): en utredning om vad fotbollstältet har kostat
kommunen totalt ska tas fram. Den ska även omfatta bidrag samt vilka lån
som finns kvar
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandena och
finner att arbetsutskottet bifaller dessa.
Beslutsexpediera
Kommunchefen
Akt

Justerandes signatur
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§ 64

Datum

2020-08-27

Dnr 00200/2020

Ansökan från Ljusdals Flygklubb om kommunalt lån
alternativt kommunal borgen för banklån
Arbetsutskottet beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Ljusdals Flygklubb har i en skrivelse ansökt om kommunalt lån alternativt
kommunal borgen för banklån på beloppet 1,2 miljoner kronor.
Föreningen skriver att den har investerat i ett flygplan för 1,85 miljoner
kronor. Finansiering löstes dels genom klubbens kapital på 650 000 kronor
och dels via tillfälliga och tidsbundna medlemslån på 1,2 miljoner kronor.
Eftersom flygklubben har fått ett arrendeavtal gällande flygfältet är
möjligheten att belåna klubbens fastighet utesluten, men när arrendeavtalet
förhandlades fram gavs signaler om att klubben kunde återkomma med
begäran om kommunalt lån alternativt kommunal borgen.
Kommunchef Nicklas Bremefors informerar om att han har bett föreningen
komplettera sin ansökan med den aktivitet de bedriver, främst med
information om brandflyg, men även om skolningverksamhet.
Beslutsunderlag
Ansökan från Ljusdals Flygklubb 28 maj 2020
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutsexpediering
Kommunchefen
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Datum
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§ 65

2020-08-27

Dnr 00019/2020

Månadsuppföljning 2020
Arbetsutskottet beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Mikael Björk redogör för månadsuppföljning samt prognos för
kommunstyrelsen fram till och med juli.
Beslutsunderlag
Månadsuppföljning juli, 21 augusti 2020
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
13(23)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 66

Datum

2020-08-27

Dnr 00049/2018

Medborgarförslag med önskemål om att Färila simhall
byggs ut till ett äventyrsbad
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Medborgarförslaget avslås.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag med önskemål om att Färila simhall byggs ut till ett
äventyrsbad har inkommit till kommunfullmäktige.
Förslagsställaren föreslår att badet byggs ut lika som det i Sveg som är ett
lagom stort och familjärt bad.
Kommunfullmäktige beslutade 29 januari 2018, § 15 att skicka medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen skickade
medborgarförslaget till dåvarande samhällsutvecklingsförvaltningen för
yttrande.
Samhällsservicenämnden föreslår att medborgarförslaget avslås. I sitt
yttrande skriver nämnden att i dagsläget pågår byte av reningsanläggningen
där kommunen har avsatt 7,1 miljoner kronor för ändamålet. På grund av
kommunens ekonomiska läge finns inte utrymme för att medborgarförslaget
ska kunna prioriteras.
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att med hänvisning
till samhällsservicenämndens yttrande föreslås att medborgarförslaget avslås.
Beslutsunderlag
Förslag till beslut 19 augusti 2020
Samhällsservicenämndens protokoll 8 januari 2020, § 10
Samhällsserviceförvaltningens yttrande 14 januari 2020
Kommunfullmäktiges protokoll 29 januari 2018, § 15
Medborgarförslag 25 januari 2018

Justerandes signatur
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Datum

2020-08-27

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till förslaget från
kommunstyrelsens ordförande och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes signatur
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§ 67

Datum

2020-08-27

Dnr 00369/2019

Medborgarförslag gällande framtiden för Hybo skola
och dess elever
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Medborgarförslaget avslås.

Solange Nordh (C) deltar inte i beslutet..
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag gällande framtiden för Hybo skola och dess elever har
lämnats till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutade 16 december 2019, § 174 att skicka
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till utbildningsnämnden för
yttrande.
Utbildningsnämnden skriver i sitt yttrande att i och med att kommunfullmäktige fattat beslut om att avveckla Hybo skola och att fastigheten därefter
kommer att läggas ut för försäljning, vilket innebär att ingen kommunal
verksamhet kommer att bedrivas i fastigheten, samt att beslut fattats om att
samordna förskoleenheterna i Hybo-Ämbarbo-området kan förslaghållarens
förslag inte tillmötesgås.
Utbildningsnämnden föreslår därmed att medborgarförslaget ska anses vara
besvarat.
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att kommunfullmäktige den 16 december 2019, § 170 har beslutat att avveckla Hybo
skola och utbildningsnämnden arbetar för att samordna nämndens
verksamheter både avseende kvalitetshöjande åtgärder men även i syfte att
reducera den totala lokalytan och som en effekt av ovanstående minska sina
kostnader. Avvecklingen av Hybo skola är en konsekvens av detta arbete.

Justerandes signatur
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Datum

2020-08-27

Beslutsunderlag
Förslag till beslut 19 augusti 2020
Utbildningsnämndens protokoll 20 maj 2020, § 41
Kommunfullmäktiges protokoll 16 december 2019, § 174
Medborgarförslag 28 november 2019
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till förslaget från
kommunstyrelsens ordförande och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes signatur
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§ 68

Datum

2020-08-27

Dnr 00409/2019

Medborgarförslag gällande kommunens
prenumerationer på tidskrifter och dagstidningar
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Medborgarförslaget avslås.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag gällande kommunens prenumerationer på tidskrifter
och dagstidningar har lämnats till kommunfullmäktige.
Förslagsställaren föreslår att kommunen och dess bolag i besparingssyfte
inför en policy om att inte prenumerera på tidskrifter och dagstidningar.
Biblioteksverksamheten ska vara undantagen som är ålagd att tillhandahålla
dagstidningar.
Kommunfullmäktige beslutade 27 januari 2020, § 7 att delegera
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut.
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget för yttrande till enheten för
strategisk och hållbar utveckling.
Enheten för strategisk och hållbar utveckling föreslår att medborgarförslaget
ska avslås. I sitt yttrande skriver enheten:
”Förslagsställaren skriver att då Ljusdals kommuns ekonomi är ansträngd
och kommunen och dess bolag måste spara så bör en policy gällande
prenumeration av tidskrifter och dagstidningar upprättas, Förslagsställaren
hänvisar till att en lokaltidning kostar 4 668 kronor per år och att det blir
nästan en halv miljon kronor beräknat på 100 prenumerationer.
Förslagsställaren menar också att en stor del av tidningarna troligen läses på
arbetstid och att ett minskat antal prenumerationer därmed innebär en dubbel
besparing. Förslagsställaren hänvisar till att det endast är Biblioteket som är
ålagd att tillhandahålla dagstidningar av kommunens verksamheter.

Justerandes signatur
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Datum

2020-08-27

I följande redogörelse är samtliga prenumerationer för
biblioteksverksamheten exkluderade.
Vid undersökning av omfattningen på kommunens tidningsprenumerationer
förekommer (2019) ett fåtal prenumerationer på fack- och specialtidskrifter
eller annan prenumerationstjänst på kritisk information för verksamheten.
Här ingår till exempel prenumerationer på rättsdatabaser för uppdateringar
på lagändringar för att utföra arbete och myndighetsutövning på ett
rättssäkert och korrekt sätt. Utifrån inkomna svar från verksamhetschefer
bedöms denna typ av prenumerationer vara nödvändiga och till stor nytta för
respektive verksamhet. Några av dessa har numera sagts upp av
besparingsskäl. Den största delen av de verksamhetsanpassade och/eller
nödvändiga tidskrifterna och publikationerna är dock avgiftsfria.
Övrig andel av tidningsprenumerationerna gäller Ljusdals-Posten. 2019
fanns ett 50-tal prenumerationer på Ljusdals-Posten i kommunen till en
kostnad av cirka 234 000 kronor. Av detta följer att inte alla
enheter/verksamheter har någon prenumeration. Några av prenumerationerna
har sagts upp/är på väg att sägas upp inför/under 2020 utifrån
besparing/översyn eller organisationsförändring.
Prenumerationer enbart för personal
Vissa prenumerationer på Ljusdals-Posten används enbart av personalen och
delas i de flesta fall av flera enheter/verksamheter. I de fall prenumerationen
endast gäller en enhet/verksamhet beror det på fysiskt avstånd till andra
verksamheter. Exempel på skäl till dessa prenumerationer är (exemplen är
skrivna i citatform men är något redigerade/sammanfattade):
”Att anställda, och kanske framförallt anställda som ej bor i kommunen och
därmed inte naturligt prenumererar på Ljusdals-Posten, kan missa viktig
information och omvärldsbevakning för verksamheten. Vad som är viktig
information beror på vilken verksamhet eller tjänst/funktion det gäller.
Viktig information kan vara: start av nya företag eller andra
företagshändelser, polisiära händelser, naturfrågor.”
”Ljusdals-Posten bevakar och skriver frekvent om frågeställningar som rör
enheters/verksamheters ansvarsområden. Det är rimligt att chefer får
möjlighet att läsa, följa och bemöta uppgifter i publicerade tidningsartiklar
samt hålla sig uppdaterad inför kommande förfrågningar och intervjuer av
tidningens journalister”.
”För information och nyheter om den egna organisationen samt kännedom
om pågående samhällsdebatt som kan påverka vårt verksamhetsområde.
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Kännedom/vetskap om händelser såsom till exempel presentation av
företagare då vi kan agera och hjälpa företagare och därigenom undvika att
det leder till ett tillsynsärende eller dylikt. Att ha vetskap och vara
uppdaterad om det som skrivs som kan påverka vår verksamhet och
därigenom kunna bemöta det.”
”Eftersom vi arbetar med myndighetsutövning behöver vi hålla oss ajour
med vad som händer i kommunen och följa de områden vårt arbete är
kopplat till. Det finns därför inte möjlighet att välja bort prenumeration av
Ljusdals-Posten för vår verksamhet.”
När det gäller i vilken mån arbetstid används för läsande av tidningar och
tidskrifter så är det rimligt att läsning för verksamhetens och tjänstens vägnar
sker på arbetstid medan läsning av mer privat intresse får ske på raster och
övrig fritid. Både tidningar, datorer och mobiler är exempel på arbetsverktyg
i våra verksamheter som även innehåller tillgång till information som ej är
arbetsrelaterat. Att arbetstagare utför arbete på arbetstid är en ledningsfråga.
Om en arbetstagare inte fullgör sin arbetsskyldighet är det en fråga för
arbetsrättsliga åtgärder och motiverar därmed inte en besparing på olika
prenumerationer av den anledningen.
Prenumerationer för brukare/kunder/elever
Andra prenumerationer på Ljusdals-Posten används både av
brukare/kunder/elever och personal och används då ofta aktivt i
verksamheten i arbetet med brukare/elever. Exempel på övriga argument och
användningsområden är (exemplen är skrivna i citatform men är något
redigerade/sammanfattade):
”Eftersom vi verkar i samhällsnyttig verksamhet är det viktigt för oss att vår
personal och våra elever kan ta del av det som händer i lokalsamhället.”
”Vi läser dagens Ljusdals-Posten varje morgon för våra kunder. Vid avslut
av prenumerationen tas den gemensamma stunden bort som kunden tycker är
viktig.”
”Vi har boende som vill läsa dagstidningen för att känna sig uppdaterade i
vad som händer i Ljusdal. Dessutom är högläsning av tidningen en aktivitet
för våra boende.”
”Ljusdals-Posten är en viktig del i vår verksamhet och en aktivitet att samlas
kring. Många äldre har inte har råd att prenumerera själv. Alla tidningar
sparas ett tag så att en kan läsa ”ikapp” när en kommer till oss. Det är för de
äldre ett sätt att hålla sig ajour med vad som händer lokalt och att få ta del av
familjesidorna. Den används både vid högläsning, vissa läser själva, någon
löser korsord. Aktuella och lokala nyheter diskuteras flitigt. Så den är
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absolut viktig för verksamheten. Det skulle kännas väldigt torftigt att inte få
fortsätta prenumerera på den.”
”Vi har även tidningen Kvällsstunden som är en veckotidning riktad till
äldre, 630 kronor per år. Den är också viktig i verksamheten med små
noveller och liknande. Vi vill gärna behålla även den.”
En reflektion är att vård- och omsorgsboenden tillämpar olika principer där
vissa har prenumeration för boendes räkning medan andra inte har det utan
de boende får själv ombesörja detta.
Som ytterligare mer allmänt argument kan det vara viktigt att organisationer
som kommunen genom att prenumerera bidrar för att behålla en ”nära och fri
press”.
Utifrån argumenten ovan om nyttan för verksamheterna och dess brukare
rekommenderas inte en policy om att inte prenumerera på tidskrifter och
dagstidningar.
Formen av styrdokument
Ett särskilt styrdokument i formen av en policy enbart omfattande
prenumerationer rekommenderas ej då det dels skulle öka på antalet
styrdokument för ett så pass smalt område och dels, förutsatt resonemanget
ovan, skulle medföra marginell besparingseffekt.
Ett alternativ skulle kunna vara att upprätta ett styrdokument med Rutiner för
god ekonomisk hushållning, direkt underställd kommunens Riktlinjer för
god ekonomisk hushållning. Dessa rutiner skulle kunna omfatta fler
kostnadsslag utöver olika former av prenumerationer och fyllas på vart
eftersom nya gemensamma rutiner fastställs av ekonomienheten.
Ett annat alternativ är att istället enligt samma principer upprätta ett
rutindokument som är knutet till riktlinjer för upphandling/inköp/
avrop/beställning.
Som exempel skulle dessa rutiner när det gäller just tidningsprenumerationer
eventuellt kunna innehålla anvisningar om: att tillämpa helårsprenumerationer (då det är ekonomiskt mer fördelaktigt); att se över om flera
enheter/verksamheter och även funktioner kan dela på prenumerationer; att
till exempel skolor och vård och omsorgsboenden ur rättviseperspektiv för
brukare och elever bör tillämpa samma principer.
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att med hänvisning
till utlåtandet från enheten för strategiskt och hållbar utveckling avslås
medborgarförslaget.
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Beslutsunderlag
Förslag till beslut 19 augusti 2020
Yttrande från enheten för strategisk och hållbar utveckling 28 maj 2020
Kommunfullmäktiges protokoll 27 januari 2020, § 7
Medborgarförslag 20 december 2019
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till förslaget från
kommunstyrelsens ordförande och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr 00182/2020

Medborgarförslag gällande minskning av antal
ledamöter i kommunfullmäktige
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Medborgarförslag bifalles såtillvida att partierna i kommunfullmäktige
får i uppdrag att bereda frågan för att senast vid utgången av februari
2022 fatta nödvändiga beslut i kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag gällande minskning av antalet ledamöter till 31 i
kommunfullmäktige har inkommit.
Förslagsställaren skriver att "kommunen har ekonomiskt kärva tider.
Verksamheter ska spara kraftigt, exempelvis på resurser inom skolan, så
förefaller det slösaktigt att göra en satsning om närmare 33 procent på
fullmäktige. Därför föreslår jag fullmäktige besluta om en minskning av
antalet ledamöter till det minimum som kommunallagen föreskriver, med
omedelbar verkan, och om det ej är möjligt så inför nästa mandatperiod.
Kommunfullmäktige beslutade 25 maj 2020, § 54 att skicka
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutsunderlag
Förslag till beslut 19 augusti 2020
Kommunfullmäktiges protokoll 25 maj 2020, § 54
Medborgarförslag 14 maj 2020
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till förslaget från
kommunstyrelsens ordförande och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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