
1/3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-04-27
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Stora salen, Stadsbiblioteket, 2020-04-27 18:00- 18:32
§§ 42-52

Beslutande
Erik Ezelius (S) ordförande, Zelal-Sara Yesildeniz (S) 1:e vice ordförande, Krister Rohman (KD) 
2:e vice ordförande, Bengt Karlsson (S), Tony Pettersson (S), Anna Zöögling (S), Othmar Fiala 
(S), Helena Qvick (S), Georgos Moschos (S), Monica Staadig (S), Michelle Hjerp Holmén (S), 
Håkan Joelsson (S), Kristina Spetz-Larsson (S), Ulla Brissman (S), Lisbeth Ider (V), Torgny 
Hedlund (KD), Ulf Persson (C), Anneli Sandstedt (C), Ingemar Johansson (L), Peter Friberg 
(M), Ida Davidsson (M), Gunilla Dverstorp (M), Johan Liljegrahn (M), Ulf Alteg (M), Henrik 
Granqvist (M), Marika Lund (SD), Lennart Nilsson (SD), Per Nordström (SD), Pia Logård (SD)

Tjänstgörande ersättare
 Anders Johansson (S), Monica Karlén (S), Henrik Vang (V) Christopher Vipond (MP) Jenny 
Svensson (L) Mathias Lundgren (L) Mikael Hallin (C), Camilla Graaf (M)

Tjänstepersoner
Anna Eklund, kanslichef tillika sekreterare

Övriga
Ulrika Eneroth, § 43
Martin Malmborg, § 43

Justering
Utses att justera: Tony Pettersson (S), Henrik Granqvist (M)
Justeringens tid: 2020-05-07

Underskrift sekreterare
Anna Eklund

Underskrift ordförande
Erik Ezelius (S)

Underskrift justerare
Tony Pettersson (S) Henrik Granqvist (M)

1



2/3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-04-27
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Anslag/bevis

Protokollet tillkännages genom anslag:
2020-05-07 – 2020-05-29

Nämnd/styrelse
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2020-04-27

Protokollet förvaras:
Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Tidaholms kommun

Underskrift

Anna Eklund

2



3/3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-04-27
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

§ 42 Godkännande av dagordning 4
§ 43 Handlingar att anmäla 5
§ 44 Beslut om godkännande av projektering av samlokalisering 

och samordning av verksamheterna Barnens hus, 
turistbyrån och Tidaholms museum

6 - 7

§ 45 Beslut om antagande av riktlinje för markanvisningar och 
exploateringsavtal

8

§ 46 Beslut om rapport över medborgarförslag/e-förslag som har 
beretts och beslutats av nämnder

9

§ 47 Beslut om rapport över motioner och medborgarförslag/e-
förslag som inkommit till kommunfullmäktige men inte 
slutbehandlats

10

§ 48 Beslut om ställningstagande angående nyemission av aktier 
i Bredband Östra Skaraborg AB samt ändring av 
bolagsordning gällande namn till BOSNET AB

11 - 
12

§ 49 Beslut om revidering av kost- och livsmedelspolicy 13 - 
14

§ 50 Beslut om ändrad tidpunkt för fastställande av strategisk 
plan och budget för år 2021-2023

15

§ 51 Beslut om entledigande från uppdrag Jesper Carlman (S) 16
§ 52 Mötets avslutande 17

3



1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-04-27
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2020/17

§ 42 Godkännande av dagordning

Sammanfattning av ärendet
Ordföranden lämnar en kort redogörelse för innehållet i föreslagen dagordning 
och föreslår därefter att kommunfullmäktige beslutar att godkänna densamma.

Förslag till beslut
 Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att besluta att godkänna 

dagordningen.

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen.
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2020/19

§ 43 Handlingar att anmäla

Sammanfattning av ärendet
Ordföranden anmäler följande handlingar:
 Tidaholmsförslag om Kulturskolan- en resurs för Tidaholm.
 Kommunstyrelsens beslut § 76/2020 ” Beslut om ändamålsefterlevnad 

i de kommunala bolagen samt uppfyllnad av ägardirektiv avseende år 
2019”, 2020-04-0,1 samt bilagd tjänsteskrivelse.

 Årsredovisning Tidaholms Energi AB och Tidaholm Bostad AB
 Information om kvartalsrapport Ej verkställda beslut; social- och 

omvårdnadsnämnden.
 Fråga från Gunilla Dverstorp (M) ställd till kommunfullmäktiges 

ordförande angående varför svaren på allmänhetens frågestund inte 
framgår av fullmäktiges protokoll. 

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta Tidaholmsförslag om 

Kulturskolan- en resurs för Tidaholm till kommunstyrelsen för 
beredning och beslut. 

 Kommunfullmäktige beslutar att lägga beslut från kommunstyrelsen 
angående bolagens ändamålsefterlevnad till handlingarna.

 Kommunfullmäktige beslutar att lägga kvartalsrapporten Ej verkställda 
beslut till handlingarna.

 Kommunfullmäktige beslutar att frågan från Gunilla Dverstorp (M) får 
ställas och ska besvaras vid nästkommande sammanträde. 

Sändlista
Förslagsställare
Kommunstyrelsen
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2017/392

§ 44 Beslut om godkännande av projektering av samlokalisering 
och samordning av verksamheterna Barnens hus, turistbyrån och 
Tidaholms museum

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade, §160/2018, att ge i uppdrag till 
samhällsbyggnadsnämnden att, i samråd med kultur- och fritidsnämnden, 
genomföra en projektering för att inrymma verksamheten Barnens hus i 
samma lokaler som turistbyrån och Tidaholms museum. 

Enligt Tidaholms kommuns strategiska plan och budget ska kommunen 
kontinuerligt effektivisera lokalutnyttjandet i kommunens verksamheter.

Ombyggnation ska ske i en byggnad från år 1871 och det är nödvändigt att 
under projektet kunna göra justeringar och ändringar. Därför rekommenderas 
att genomföra projektet genom partnering.

I samband med projekteringen har investeringsutgiften ökat från 6,0 mnkr till 
6,5 mnkr. Den nya bedömningen är kompletterad utifrån en grundligare 
genomgång av byggnaden samt med hänsyn till byggnadens ålder. 

Enligt upprättad investeringskalkyl kommer kapitalkostnaderna vara lägre än 
den befintliga internhyran för fastigheten där verksamheten finns idag. 

Den stora effekten av att flytta verksamheten är samordningsvinster mellan 
befintliga verksamheter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde. 

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 70/2020 ”Beslut om godkännande av 

projektering av samlokalisering och samordning av verksamheterna 
Barnens hus, turistbyrån och Tidaholms museum”, 2020-04-01.

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om godkännande av projektering av Barnens 
hus”, ekonomichef Henrik Johansson, 2020-03-09.

 Investeringsprojekt - Barnens Hus projektering Feb 2020.
 Ritning plan 1 - flytt av Barnens hus till museet.
 Ritning plan 2 - flytt av Barnens hus till museet.
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 35/2020 ”Beslut om 

godkännande av projektering för flytt av Barnens hus”, 2020-02-27.
 Kultur och fritidsnämnden § 5/2020 ”Beslut om projektering Barnens 

hus”, 2020-02-18.
 Tjänsteskrivelse ”Godkännande av projektering för flytt av Barnens hus 

till Tidaholms museum”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 
2020-01-21.

 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 62/2018 ”Investeringsprojekt 
Barnens hus”, 2018-06-19.
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Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 

projekteringen.
- Ingemar Johansson (L) och Bengt Karlsson (S) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna projekteringen.

Sändlista
Kultur- och fritidsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomiavdelningen
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2020/73

§ 45 Beslut om antagande av riktlinje för markanvisningar och 
exploateringsavtal

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har fattat beslut om att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att upphäva befintlig ”Riktlinje för markanvisning” 
och att anta ”Riktlinje för markanvisning och exploateringsavtal”.

Av tjänsteskrivelsen som ligger till grund för samhällsbyggnadsnämndens 
beslut framgår bland annat att samhällsbyggnadsförvaltningen har sett över 
markanvisningsprocessen utifrån riktlinjer från Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR) och Tidaholms kommuns egna förutsättningar. 

De ändringar som har gjorts i riktlinjen rör bland annat 
markanvisningsmetoder, ansvarsfördelning vid initiering av 
markanvisningsprocess och tilldelning av markanvisning. Avsnittet rörande 
tomtkösystemet har tagits bort för att istället ingå i ett kommande 
styrdokument för markförsäljning. Vidare har ett större tillägg gjorts gällande 
exploateringsavtal. 

I övrigt innehåller förslaget främst språkliga och strukturella tydliggöranden för 
att riktlinjen ska bli lättare att förstå och tillämpa. 

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 71/2020 ”Beslut om antagande av riktlinje 

för markanvisningar och exploateringsavtal”, 2020-04-01.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om ny riktlinje för markanvisningar och 

exploateringsavtal”, kommunjurist Jenny Beckman, 2020-03-03.
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 12/2020 ”Beslut om ny riktlinje 

för markanvisningar och exploateringsavtal”, 2020-02-04.
 Tjänsteskrivelse ”Ny riktlinje för markanvisningar”, nämndsekreterare 

Robin Mogren Holmqvist, 2019-12-27.
 Utkast ”Riktlinje för markanvisning och exploateringsavtal”.
 Riktlinje för markanvisning.

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

 att upphäva befintlig ”Riktlinje för markanvisning”.
 att anta ”Riktlinje för markanvisning och exploateringsavtal”.

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar:

 att upphäva befintlig ”Riktlinje för markanvisning”.
 att anta ”Riktlinje för markanvisning och exploateringsavtal”.

Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden
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2020/150

§ 46 Beslut om rapport över medborgarförslag/e-förslag som har 
beretts och beslutats av nämnder

Sammanfattning av ärendet
Det framgår av 6 kap. 34 § kommunallagen (2017:725) att en nämnd som 
handlägger medborgarförslag minst en gång om året ska informera 
kommunfullmäktige om beslut som fattats i ärendena. Kommunstyrelsen 
ansvarar för att en sådan sammanställning tas fram och 
kommunledningsförvaltningen har därför upprättat en lista över de 
medborgarförslag som har beretts och beslutats av nämnder sedan den 
senaste redovisningen gjordes på kommunfullmäktiges sammanträde i 
oktober.

Kommunfullmäktige har beslutat att de tidigare medborgarförslagen ska 
ersättas med e-förslag vilket gör att det inte går att lämna in nya 
medborgarförslag. De medborgarförslag som lämnades in innan 
kommunfullmäktige fattade sitt beslut ingår dock i rapporten nedan.

Det framgår av 32 § i kommunfullmäktiges arbetsordning att kommunstyrelsen 
två gånger per år ska redovisa fattade beslut i de e-förslag som har 
överlämnats till kommunstyrelse eller nämnd för beredning och beslut. Den 
första redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie 
sammanträde i april.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut §72/2020 ” Beslut om rapport över 

medborgarförslag/e-förslag som har beretts och beslutats av 
nämnder”, 2020-04-02.

 Tjänsteskrivelse ”Rapport över medborgarförslag/e-förslag som har 
beretts och beslutats av nämnder 2019-09-19 - 2020-03-23”, 
kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2020-03-23.

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga 

rapporten till handlingarna.

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att lägga rapporten till handlingarna.
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2020/150

§ 47 Beslut om rapport över motioner och medborgarförslag/e-
förslag som inkommit till kommunfullmäktige men inte 
slutbehandlats

Sammanfattning av ärendet
Det framgår av 31-32 §§ i kommunfullmäktiges arbetsordning att 
kommunstyrelsen två gånger per år ska redovisa de motioner och e-förslag 
som inte har beretts färdigt. Den första redovisningen ska göras på 
kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i april.

Kommunfullmäktige har beslutat att de tidigare medborgarförslagen ska 
ersättas med e-förslag vilket gör att det inte går att lämna in nya 
medborgarförslag. De medborgarförslag som lämnades in innan 
kommunfullmäktige fattade det beslutet ingår dock i rapporten nedan.

Kommunledningsförvaltningen har gjort en sammanställning över de motioner 
och medborgarförslag som har inkommit till och med 2020-03-23 och inte 
slutbehandlats av kommunfullmäktige eller nämnd.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 73/2020 ” Beslut om rapport över motioner 

och medborgarförslag/e-förslag som inkommit till kommunfullmäktige 
men inte slutbehandlats”, 2020-04-01.

 Tjänsteskrivelse ”Rapport över motioner och medborgarförslag/e-
förslag som har anmälts till kommunfullmäktige till och med 2020-03-
23 och inte slutbehandlats av kommunfullmäktige eller nämnd”, 
kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2020-03-23. 

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga 

rapporten till handlingarna.

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att lägga rapporten till handlingarna.
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2020/113

§ 48 Beslut om ställningstagande angående nyemission av aktier i 
Bredband Östra Skaraborg AB samt ändring av bolagsordning 
gällande namn till BOSNET AB

Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för Tidaholms Energi AB, TEAB, har gett VD i uppdrag att inhämta 
kommunfullmäktiges ställningstagande gällande en nyemission i dotterbolag 
Bredband Östra Skaraborg, BÖSAB, avseende 1500 aktier till ett pris om 1910 
kronor per aktie samt gällande att VänerEnergi AB köper dessa aktier och blir 
delägare i BÖSAB. 

VD i TEAB önskar även inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande 
gällande en ändring i bolagsordningen för BÖSAB gällande bolagsnamn. Det 
nya namnet föreslås vara BOSNET AB och ska beslutas vid kommande 
årsstämma för BÖSAB. 

BÖSAB består idag av fyra delägarbolag, Tidaholms Energi AB, Karlsborgs 
Energi AB, Hjo Energi AB och Tibro Energi AB. Samtliga bolags ägarandel är 
25 procent. 

Efter nyemissionen kommer ägarstrukturen innebära att det finns fem 
delägarbolag där samtliga bolags ägarandel är 20 procent. 

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 77/2020 ”Beslut om ställningstagande 

angående nyemission av aktier i Bredband Östra Skaraborg AB samt 
ändring av bolagsordning gällande namn till BOSNET AB”, 2020-04-
01.

 Tjänsteskrivelse ”Ställningstagande angående nyemission av aktier i 
Bredband Östra Skaraborg AB samt ändring av bolagsordning 
gällande namn till BOSNET AB”, kanslichef Anna Eklund, 2020-03-05.

 Skrivelse ”Nyemission av 1500 aktier i Bredband Östra Skaraborg 
riktat till VänerEnergi AB samt ändring av Bolagets namn”, VD Albin 
Främgård, 2020-03-02.

 Skrivelse ”Ställningstagande nyemission och ändring av bolagsordning 
i Bredband Östra Skaraborg AB”, VD Mattias Andersson, 2020-02-25.

 Sammanträdesprotokoll Tidaholms Energi AB, 2020-02-20.
 Sammanträdesprotokoll Bredband Östra Skaraborg, E1, 2020-01-31.
 Sammanträdesprotokoll Bredband Östra Skaraborg, E4, 2019-11-20.
 Underlag ”Nyemission av 1500 nya aktier i Bredband Östra Skaraborg 

riktat till VänerEnergi AB”, BÖSAB

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att som sitt 

ställningstagande tillstyrka en nyemission i Bredband Östra Skaraborg, 
BÖSAB, avseende 1500 aktier till ett pris om 1910 kronor per aktie 
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samt att Vänerenergi AB köper dessa aktier och blir delägare i 
BÖSAB.

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att som sitt 
ställningstagande tillstyrka att Bredband Östra Skaraborg i samband 
med VänerEnergi AB:s delägarskap ändrar bolagets namn till 
BOSNET AB och därigenom ändrar bolagsordningen. 

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att som sitt ställningstagande tillstyrka en 

nyemission i Bredband Östra Skaraborg, BÖSAB, avseende 1500 
aktier till ett pris om 1910 kronor per aktie samt att Vänerenergi AB 
köper dessa aktier och blir delägare i BÖSAB.

 Kommunfullmäktige beslutar att som sitt ställningstagande tillstyrka att 
Bredband Östra Skaraborg i samband med VänerEnergi AB:s 
delägarskap ändrar bolagets namn till BOSNET AB och därigenom 
ändrar bolagsordningen. 

Sändlista
Ekonomiavdelningen
Tidaholms Energi AB
Bredband Östra Skaraborg AB
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2019/426

§ 49 Beslut om revidering av kost- och livsmedelspolicy

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har, § 105/2019, beslutat föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta förslag till reviderad kost- och 
livsmedelpolicy. Syftet med revideringen är att ge utrymme för att i större 
utsträckning satsa på närproducerade och säsongsanpassade råvaror. Av 
underlaget till beslutet framgår att förvaltningen ser både ekonomiska och 
kvalitetshöjande effekter av detta.

Eftersom kultur- och fritidsnämnden och social- och omvårdnadsnämnden 
berörs av förslaget har kommunledningsförvaltningen skickat det på remiss till 
dessa nämnder. 

Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till att i större utsträckning kunna 
satsa på närproducerade och säsongsanpassade råvaror och har, § 8/2020, 
beslutat föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till reviderad kost- och 
livsmedelpolicy. Social- och omvårdnadsnämnden har, § 15/2020, beslutat att 
ange ett yttrande där det framgår att nämnden ställer sig bakom förslaget och 
inte har något ytterligare att erinra. Kommunledningsförvaltningen har inte 
heller något att erinra mot förslaget.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 85/2020 ”Beslut om revidering av kost- 

och livsmedelspolicy”, 2020-04-01.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av kost- och livsmedelpolicy”, 

kommunjurist Jenny Beckman, 2020-03-04.
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 15/2020 ”Beslut om 

yttrande angående förslag på reviderad Kost- och livsmedelpolicy”, 
2020-02-18.

 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 8/2020 ”Beslut om begäran om 
yttrande angående förslag på reviderad Kost- och livsmedelpolicy”, 
2020-02-18.

 Barn- och utbildningsnämndens beslut §105/2019 ”Beslut om 
revidering av livsmedel- och kostpolicy”, 2019-10-17.

 Tjänsteskrivelse ”Revidering kostpolicy”, förvaltningsekonom Marie 
Vitenberg, 2019-09-17.

 Förslag till kost- och livsmedelpolicy. 

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera 

kost- och livsmedelpolicyn i enlighet med barn- och 
utbildningsnämndens förslag. 

- Zelal Sara Yesildeniz (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
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Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige besluta att revidera kost- och livsmedelpolicyn i 

enlighet med barn- och utbildningsnämndens förslag. 

Sändlista
Barn- och utbildningsnämnden
Social- och omvårdnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
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2020/158

§ 50 Beslut om ändrad tidpunkt för fastställande av strategisk plan 
och budget för år 2021-2023

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunens antagna styr- och ledningssystem ska kommunfullmäktige 
besluta om strategisk plan och budget på sitt sammanträde i juni varje år.  

Enligt kommunallagen måste kommunen fastställa sin budget för 
nästkommande år senast i november.
  
Med anledning av coronapandemin, och de restriktioner som den har fört med 
sig, har budgetberedningen valt att skjuta upp de sammankomster som var 
planerade under april månad. Bedömningen är att det inte är försvarbart att 
hålla långa sammanträden under rådande situation. 

Med hänsyn det ekonomiska läget i kommunen, där nämnder sedan tidigare 
presenterat underskott och de ekonomiska utmaningar som coronapandemin 
väntas föra med sig, behöver budgetberedningen mer tid för att arbeta fram 
strategisk plan och budget för år 2021-2023.

Därför föreslås att strategisk plan och budget för år 2021-2023 och de 
tillhörande beslut som tas i samband med antagande av denna skjuts upp och 
behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde den 26 oktober 2020. 

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 86/2020 ” Beslut om ändrad tidpunkt för 

fastställande av strategisk plan och budget för år 2021-2023”, 2020-04-
01.

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om ändrad tidpunkt för fastställande av 
strategisk plan och budget för år 2021-2023”, controller Louise 
Holmvik, 2020-03-31.

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att skjuta upp 

beslut om strategisk plan och budget för år 2021-2023 till 
kommunfullmäktiges sammanträde den 26 oktober 2020. 

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att skjuta upp beslut om strategisk plan 

och budget för år 2021-2023 till kommunfullmäktiges sammanträde 
den 26 oktober 2020. 

Sändlista
Samtliga nämnder
Ekonomiavdelningen
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2018/403

§ 51 Beslut om entledigande från uppdrag Jesper Carlman (S)

Sammanfattning av ärendet
Jesper Carlman (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot 
i kultur- och fritidsnämnden.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ” Beslut om entledigande från uppdrag Jesper 

Carlman (S)”, kanslichef Anna Eklund, 2020-04-17.
 Begäran om entledigande, 2020-04-07.

Förslag till beslut
- Ordförande föreslår kommunfullmäktige besluta att entlediga Jesper 

Carlman (S) från sitt uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden 
från och med 2020-04-27.

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Jesper Carlman (S) från sitt 

uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden från och med 2020-
04-27.

Sändlista
Jesper Carlman
Kultur- och fritidsnämnden
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2020/17

§ 52 Mötets avslutande

Sammanfattning av ärendet
Ordföranden tackar ledamöter och ersättare och förklarar sammanträdet 
avslutat klockan 18.32.
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