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Kf § 52 
 
 
 

 

Val av kommunfullmäktiges presidium VAL AV PRESIDIUM 
 
I ärendet föreligger memorial 9. 
 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Fullmäktige utser presidium enligt följande: 
 
Ordförande:  Olle Glimvik, M 
 
1:e vice ordförande: Elisabeth Bovin-Exner, M 
 
2:e vice ordförande: Lillemor Gladh, S 
___  
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Anmälan av utsedda gruppledare GRUPPLEDARE 
 
I ärendet föreligger memorial 10. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige noterar till protokollet att följande gruppledare 
anmälts av partierna. 
 
Moderaterna  Lennart Kalderén 
Folkpartiet  Anna-Carin Bylund 
Centerpartiet Ankie Bosander 
Kristdemokraterna Håkan Paulson 
Socialdemokraterna Arne Närström 
Vänsterpartiet Pia Ortiz-Venegas 
Miljöpartiet  Mats Nittve 
Rönningepartiet Mikael Israelson 
Sverigedemokraterna Christer Persson 
___  
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Budget 2011 och plan 2012-2013 BUDGET 2011 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomikontoret har med skrivelse 2010-10-20 överlämnat förslag till 
drift- och investeringsbudget för år 2011, samt ekonomisk plan för 
2012-2013, samt skattesats för 2011. I skrivelsen lämnas en utförlig 
redovisning av de ekonomiska förutsättningarna för de kommande åren. 
 

 

Beredande organs förslag 
 
Se kommunstyrelsen § 110/2010. 
 

 

Yrkande 
 
Lennart Kalderén (M), Ankie Bosander (C), Anna-Carin Bylund (FP), 
Håkan Paulson (KD), Ewa-Lena Rasmussen (M) och Björn Kvist (M): 
Yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

 
Arne Närström (S) och Pia Ortiz-Venegas (V): 
Yrkar bifall till punkterna 2-4 i kommunstyrelsens förslag. 

 

 
Arne Närström (S): 
Yrkar 600 tkr ytterligare på fastighets- och gatuunderhåll till MSB, se 
bilaga 15. 
 

 

Arne Närström (S) och Pia Ortiz-Venegas (V): 
Yrkar 1 miljon kronor till KS till förfogande för att ge fler ungdomar 
sommarjobb. 
 
Yrkar 2 miljoner kronor till barn- och utbildningsnämnden att användas 
till kompetenslyft för skolpersonal, bilaga 15 och 16. 
 

 

Pia Ortiz-Venegas (V): 
Yrkar 1 miljon kronor till barn- och utbildningsnämnden för alla barns 
rätt till en meningsfull vardag, bilaga 16. 
 
Yrkar 100 tkr till barn- och utbildningsnämnden för en meningsfull 
fritid. 
 
Yrkar 300 tkr till kultur- och fritidsnämnden till studiecirkelverksamhet. 
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Mats Nittve (MP): 
Yrkar att 250 tkr anslås till en halvtidstjänst som förvaltare av 
kommunens naturreservat, samt att förutsättningarna för att bygga ut 
tjänsten till 100% utreds snarast, bilaga 17. 
 
Bygg- och miljönämnden ges i uppdrag att skyndsamt kontakta de 
övriga strandkommunerna vid sjön Uttran för skapande av lämpliga 
långsiktiga samarbetsformer, bilaga 18. 
 

 

Lennart Kalderén (M): 
Yrkar avslag på Mats Nittves båda yrkanden. 
 
Pia Ortiz-Venegas (V): 
Yrkar bifall på Mats Nittves första yrkande, samt till Arne Närströms 
yrkande om 600 tkr ytterligare på fastighets- och gatuunderhåll. 

 

 
Propositionsordning 
 
Punkt 1 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot 
Arne Närströms (S) tilläggsyrkande på 600 tkr ytterligare gatu- och 
fastighetsunderhåll, varpå kommunstyrelsens förslag förklaras bifallet. 
 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot 
Arne Närströms (S) och Pia Ortiz-Venegas (V) tilläggsyrkande på 1 
miljon kronor för att ge fler ungdomar sommarjobb, varpå kommun-
styrelsens förslag förklaras bifallet 
 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot 
Arne Närströms (S) och Pia Ortiz-Venegas (V) tilläggsyrkande på 2 
miljoner kronor till barn- och utbildningsnämnden till kompetenslyft för 
skolpersonal, varpå kommunstyrelsens förslag förklaras bifallet. 
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Votering 1 
Votering begärs och ska verkställas.  Följande voteringsordning 
godkänns: ”Den som röstar ja bifaller Arne Närströms och Pia Ortiz-
Venegas tilläggsyrkande och den som röstar nej bifaller 
kommunstyrelsens förslag.” 
 
Voteringen utfaller så att 10 ledamöter röstar ja, 18 ledamöter röstar nej 
och två deltar ej i beslutet. Kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. Uppgift hur var och en har röstat framgår av 
till protokollet bilagd voteringslista. 
 

 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot 
Pia Ortiz-Venegas (V) tilläggsyrkande på 1 miljon kr till alla barns rätt 
till en meningsfull vardag, varpå kommunstyrelsens förslag förklaras 
bifallet. 

 

 
Votering 2 
Votering begärs och ska verkställas.  Följande voteringsordning 
godkänns: ”Den som röstar ja bifaller Pia Ortiz-Venegas tilläggsyrkande 
och den som röstar nej bifaller kommunstyrelsens förslag”. 
 
Voteringen utfaller så att 3 ledamöter röstar ja, 18 ledamöter röstar nej 
och nio deltar ej i beslutet. Kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. Uppgift hur var och en har röstat framgår av 
till protokollet bilagd voteringslista. 
 

 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot 
Pia Ortiz-Venegas (V) tilläggsyrkande på 100 tkr till barn- och 
utbildningsnämnden för meningsfull fritid, varpå kommunstyrelsens 
förslag förklaras bifallet. 
 

 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot 
Pia Ortiz-Venegas tilläggsyrkande på 300 tkr till kultur- och 
fritidsnämnden för studiecirkelverksamhet, varpå kommunstyrelsens 
förslag förklaras bifallet. 
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Votering 3 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot 
Mats Nittve (MP) tilläggsyrkande på 250 tkr anslås till halvtidstjänst 
som förvaltare av kommunens naturreservat. 
 
Votering begärs och ska verkställas.  Följande voteringsordning 
godkänns: ”Den som röstar ja bifaller Mats Nittves tilläggsyrkande och 
den som röstar nej bifaller kommunstyrelsens förslag”. 
 
Voteringen utfaller så att 3 ledamöter röstar ja, 18 ledamöter röstar nej 
och nio deltar ej i beslutet. Kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. Uppgift hur var och en har röstat framgår av 
till protokollet bilagd voteringslista. 
 

 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot 
Mats Nittve tilläggsyrkande på att bygg- och miljönämnden ges i 
uppdrag att skyndsamt kontakta de övriga strandkommunerna vid sjön 
Uttran för skapande av lämpliga långsiktiga samarbetsformer, varpå 
kommunstyrelsens förslag förklaras bifallet. 
 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 

 
1 Fastställa förslag till drift- och investeringsbudget för år 2011, 

ekonomisk plan för åren 2012 och 2013, samt avgifter för 
serviceavdelningen och kultur- och fritidsförvaltningen enligt 
budgetberedningens förslag.  

 
 Driftbudgetens intäkter justeras med hänsyn till den senaste  
  skatteunderlagsprognosen enligt följande: 
 
   2011 + 4,9 mnkr 
   2012 + 1,1 mnkr 
   2013 + 0,9 mnkr 
 
 - 2011 avsätts 400 tkr till kommunstyrelsens förfogande för 

kompetensutveckling 
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2 Fullmäktige uppmärksammas på att kommunstyrelsen inte tagit 
ställning till revisorernas budgetäskande: 585 tkr (2011), 601 tkr 
(2012) och 618 tkr (2013).  

 
3 Fastställa utdebiteringen för år 2011 till 19:90 kronor per 

skattekrona.  
 
4  Besluta att finansieringen av investeringarna sker med  
 

- medel avsatta för avskrivningar med 18,2 Mkr år 2011, 10,6 Mkr 
år 2012 samt 9,8 Mkr år 2013. 

 
- upptagande av lån med 27,3 Mkr år 2011, 71,8 Mkr år 2012 

samt 47,3 Mkr år 2013. 
___  
 

 

Protokollsanteckning 
 
Arne Närström (S) lämnar protokollsanteckning, bilaga 19. 
___  
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Förslag till ändring i renhållningstaxan för år 2011 RENHÅLLNINGSTAXA 
 
Ärendebeskrivning 
 
SRV:s styrelse har sedan tidigare befullmäktigats att fatta beslut om 
taxeringsförändringar som genomförts inom ramen för renhållnings-
index förändring. Nu står SRV inför stora investeringar och ökade 
behandlingskostnader i samband med att källsortering av matavfall 
planeras att införas. Beräkningar visar att omsättningen måste öka med 
cirka 5 % totalt per år för nuvarande verksamhet för att klara av 
kommande investeringar och kostnadsökningar med antagande om 
samma lönsamhet som i dag. Ökad konkurrens och pressade priser 
avseende verksamhetsavfall har gjort att SRV har svårt att fortsätta hålla 
en så pass subventionerad taxa som nu råder. Den kommunala delen av 
SRV:s verksamhet går med förlust med ca 22-25 mkr per år. SRV 
föreslår därför en rad förändringar för att justera de delar av taxan som i 
dag bedöms medföra orimliga konsekvenser för en del medborgare samt 
förändringar som syftar till att förenkla taxan. 
 
För perioden 2009-06-01 – 2010-06-01 så har renhållningsindex R 77:1 
(sop- och latrinhämtning) stigit med 1,1 % och R 77:2 (slamhämtning) 
stigit med 2,4 %. 
 
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens stab  
2010-10-04. 
 

 

Beredande organs förslag 
 
Se kommunstyrelsens protokoll § 113/2010.  
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Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa av SRV nedanstående 
föreslagna punkter. 
 
1. Renhållningstaxan höjs generellt med 5 % från och med 1 januari 

2011 för samtliga tjänster med undantag för det som särskilt 
nämns i nedanstående beslutssatser. 

 
2. Befintlig skärgårdstaxa för fritidsboende upphör att gälla från och 

med 1 januari 2011 och att samtliga fritidsboende därefter ska 
omfattas av samma taxa. 

 

 

3. Kostnaden för färjetransporter i samband med skärgårdshämtning 
ej debiteras ut separat från och med 1 januari 2011 utan att taxan 
för alla typer av slamtömning istället höjs med 20 kr per hämtning 
utöver den generella höjningen med 5 %. 

 
4. En fast avgift för färjetransporter på 3000 kr per tillfälle införs för 

extra slamtömningar utanför ordinarie tömningsveckor under 
sommarsäsongen. 

 
5. Samtliga tillägg för trappsteg och låsta utrymmen tas bort från och 

med 1 januari 2011. 
 
6. Taxan för storbehållare (flexbehållare och molokbehållare) undan-

tas från den generella taxehöjningen på 5 %. 
 
7. En ny taxa för tömning av gemensamhetsanläggningar med 

kärlskåp läggs till i fritidshustaxan och där fastställs till en avgift 
på 456 kronor/år (exklusive moms). 

 
8. Fritidshus som ligger i områden där SRV har normal 

åretrunthämtning skall kunna välja åretrunttaxa om så önskas utan 
att behöva vara mantalsskrivna och då omfattas av normala 
enbostadstaxa. 

 
9 Renhållningstaxan, liksom tidigare, får regleras av SRV:s styrelse i 

enlighet med renhållningsindex R 77:1 (sop- och latrinhämtning) 
och R 77:2 (slamhämtning). 

___  
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Nytt avtal om drift av Salems ishall SALEMS ISHALL 
 
Ärendebeskrivning 
 
Salems Ishall drivs via avtal med Salems Ishalls AB (ISAB). Kultur- och 
fritidsnämnden sade i samband med årsskiftet 2009-2010 upp avtalet och 
därefter har diskussion om nytt avtal pågått.  
 
Avtalet bygger på att kommunen står för fastighet, elkostnad för is upp till 
ett ”tak”, samt uppvärmning. ISAB ansvarar för drift och underhåll av 
ishallen. Driften av ishallen finansieras i avtalet genom att ISAB har rätt att 
ta intäkter för uthyrning och att fastställa hyresnivån. Kommunen har 
representerats i ISAB:s styrelse av Björn Möllersten (FP) och Björn 
Wivallius (S). Ishallen hyrs främst av IFK Salem, Konståkningsklubben 
och externa bokare.  
 
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 
2010-06-21 
 

 

Beredande organs förslag 
 
Se kommunstyrelsens protokoll § 114/2010. 
 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till nytt avtal med Salems 
ishalls AB om drift, tillsyn och underhåll av Salems ishall. 
___ 
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Överföring av medel avseende kontorsplattform KONTORSPLATTFORM 
 
Ärendebeskrivning 
 
Salems kommun använder i dagsläget en kontorsplattform som bygger 
på programvara från Microsoft. Avtalet med Microsoft upphör vid 2010 
års slut. Ekonomikontoret har därför fått i uppdrag att se över vilka 
alternativa leverantörer av programvara som finns på marknaden samt 
att föreslå en lösning som skulle tillgodose Salems kommuns behov. 
Ekonomikontoret föreslår en lösning där större delen av kommunens 
administration går över till en plattform som tillhandahålls av Google 
medan en mindre del arbetar kvar i Microsoft fram till 2014.  
 
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse från ekonomikontoret 2010-10-12. 

 

 
Beredande organs förslag 
 
Se kommunstyrelsens protokoll § 117/2010. 
 

 

Kommunfullmäktiges beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt nedanstående punkter: 
 
1. Godkänna överföring av 500 tkr av totalt 650 tkr avsatta för 

projekt ”Konsolidering av skrivare” till ett nytt projekt kallat ”Ny 
kontorsplattform 2011”. Överföringen görs 2010, och kommer i 
årsbokslutet att föreslås överföras till 2011. 

 
2. Besluta att Salems kommun övergår till Google som huvudsaklig 

kontorsplattform. 
___  
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Sammanträdesordning 2011 för KF SAMMANTRÄDES-
ORDNING 2011 

Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens stab har arbetat fram ett förslag till sammanträdes-
dagar under år 2011. Kommunfullmäktige och nämnder fastställer själva 
sina sammanträdesdagar utifrån detta underlag. 
 
2009-06-11 § 39 beslutade kommunfullmäktige om ett anpassnings-
program för åren 2010-2012, vilket innebär att kommunfullmäktiges 
sammanträden ska minskas till sex stycken per år under perioden.  
 
I förslaget till sammanträdesdagar för kommunstyrelsen finns tio sam-
manträden inlagda. 
 
Kommunstyrelsens stab föreslår kommunstyrelsen anta förslag till sam-
manträdestider för sin del samt för utskotten, samt föreslår kommun-
fullmäktige att anta sammanträdesplanen för sin del. 
 
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens stab  
2010-10-19. 
 

 

Beredande organs förslag 
 
Se kommunstyrelsens protokoll § 119/2010. 
 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att anta sammanträdesplanen för sin del, 
24/2, 28/4, 16/5, 29/9, 24/11, 15/12. 
___  
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Förändringar gällande beslutat investeringsprojekt, Rönninge skolas kök 
och Köksutredningen 

INVESTERINGSOBJEKT

  
Ärendebeskrivning 
 
Salems kommunfullmäktige beslutade 2009-10-22 om att genomföra 
förändringar inom de kommunala köken i skolor, förskolor och 
äldreboenden, utifrån en framtagen köksutredning. Köksutredningen 
syftade till att belysa kvalitets- och miljökonsekvenser för att genom 
mest kostnadseffektiv tillagning, beredning och transportering utveckla 
kommunens kök, samt uppfylla lagkrav inom livsmedelshanteringen och 
arbetsmiljön. 
 
Enligt den beslutade investeringsbudgeten för projektet ska Rönninge 
skola verksamhetsanpassas från ett mottagningskök till ett tillagnings-
kök under år 2010. Därefter har ett omtag skett beträffande verksamhets-
anpassningen, vilket innebär tillskapande av nya funktioner, såsom 
kyl/frysrum, beredningsytor, maskinell utrustning m m, enligt gällande 
livsmedelslagstiftning avseende tillagning. Ombyggnationen ska vara 
klar till skolverksamhetens terminsstart hösten 2011. 
 
Den tidigare köksutredningen kalkylerade med ett tillagningsbehov på 
575 matportioner per dag i Rönninge skolas kök. Genom en dimen-
sionering av köket till skolans övriga kapacitet, vilket för köket 
motsvarar 660 matportioner, samt en högre ambitionsnivå i linje med 
beslutad kostpolicy, innebär de framtagna programförändringarna en 
ombyggnation i större omfattning, samt tillskapande av erforderliga 
köksytor genom utökning med intilliggande lokaler. Befintlig funktion 
för de intilliggande lokalerna tillskapas inom skolans övriga ytor. 
 
Kommunstyrelsens tekniska utskott tillstyrkte ärendet 2010-10-11. 
 
Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutade att ge miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att undersöka och utreda 
huruvida genomförandetiden för ombyggnaden av Rönninge skolas kök 
kan stå färdig innan skolstart höstterminen 2011. 
 

 

 
 



SALEMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Diarienr Sid 
Kommunfullmäktige 2010-11-25  15 
 

 Sign Beslutsexpediering 
  
 

 
 
forts Kf § 59 
 
 
 

 

Barn- och utbildningsnämnden tillstyrkte ärendet 2010-10-05.  
 
Ärendet beskrivs i gemensam tjänsteskrivelse från miljö- och samhälls-
byggnadsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen  
2010-09-13. 
 

 

Beredande organs förslag 
 
Se kommunstyrelsens protokoll § 120/2010. 
 

 

Yrkande 
Lennart Kalderén (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
1. Godkänna programförändringar, ny ambitionsnivå samt ny 

tidsplan för Rönninge skolas kök inom investeringsprojektet 
Köksutredning, enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
och barn- och utbildningsförvaltningens förslag. Vidare godkännes 
redovisad ekonomisk avvikelse med förslag till finansiering till 
följd av programförändringen. 

 
2. En utökning av projektbudgeten från 4 416 tkr till 7 650 tkr. 

Utökningen med 3 234 tkr finansieras främst genom att projektet 
tillförs medel från kommunstyrelsens anslag till förfogande, samt 
omfördelning från omprioriterade projekt eller projekt som utgått 
enligt tjänsteskrivelsen.   

 
3. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att i 

samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen genomföra 
förprojekteringsskeden inom respektive delprojekt av Köksut-
redningen, för framtagande av kostnadskalkyler och säkerställande 
av förutsättningar. Förprojekteringsskeden skall ligga till grund för 
genomförandebeslut delegerat till kommunstyrelsens tekniska 
utskott, per delprojekt. 

___ 
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Lednings- och informationsplan samt reglemente för krisledningsnämn-
den 

LEDNINGS- OCH 
INFORMATIONSPLAN 

  
Ärendebeskrivning 
 
I lagen om extraordinär händelse (2006:544) framgår att varje kommun 
skall utforma en krisledningsorganisation och krisledningsnämnd för 
hantering av uppkomna kriser. Detta skall beskrivas i en plan som för 
Salems kommun återfinns i dokumentet ”Lednings- och informa-
tionsplan vid kriser och extraordinära händelser”.  
 
Dokumentet ”Lednings- och informationsplan vid kriser och 
extraordinära händelser”, som antogs av kommunfullmäktige 2008-06-
12 har reviderats och uppdaterats med aktuell information. I dokumentet 
återfinns även reglemente för krisledningsnämnd. 
 
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens stab  
2010-03-24. 

 

 

Beredande organs förslag 
 
Se kommunstyrelsens protokoll § 121/2010. 
 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1 godkänna bifogad och reviderad ”Lednings- och informationsplan 

vid kriser och extraordinära händelser”.  
 
2 godkänna reviderat ”Reglemente för krisledningsnämnd”. 
___  
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Val av fullmäktiges valberedning VAL 
 
Ärendebeskrivning 
 
I ärendet föreligger Memorial 7. 
 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige utser valberedning enligt följande: 
 
 Ordinarie 
 Lennart Ejenäs, M 
 Anna-Carin Bylund, FP 
 Ankie Bosander, C 
 Arne Närström, S 
 Pia Ortiz-Venegas, V 
 
 Ersättare 
 Lennart Kalderén, M 
 Bo Eriksson, FP 
 Håkan Paulson, KD 
 Lillemor Gladh, S 
 Mats Nittve, MP 
 Mikael Israelson (adj), Röp 
 
Valet av Sverigedemokraternas adjungerade plats bordläggs tills vidare. 
___ 
 
 

 

 
 
 



SALEMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Diarienr Sid 
Kommunfullmäktige 2010-11-25  18 
 

 Sign Beslutsexpediering 
  
 

 
 
Kf § 62 
 
 
 

 

Val av nämndemän för 2011-2014 VAL NÄMNDEMÄN 
 
I ärendet föreligger Memorial 8. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Fullmäktige utser nämndemän för 2011-2014 enligt följande: 
 
 Per-Erik Ekman, M 
 Ulla Wickstein, M 
 Bo Selander, M 
 Sead Kosevic, M 
 Ilse Forsberg, M 
 Berith Eriksson, FP 
 Gunny Jörlén, C 
 Kjell Häggkvist, S 
 Åke Fredriksson, S 
 Arne Närström, S 
___  
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Avsägelser och fyllnadsval AVSÄGELSER OCH 
FYLLNADSVAL 

I ärendet föreligger memorial 11.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1 Fullmäktige beslutar bevilja avsägelse från Johanna Wall, S  
 samt avanmäla Mikael Romanoff, FP. 
 
 Fullmäktige hemställer hos länsstyrelsen att ny rösträkning görs. 
 
2 Fullmäktige beslutar göra följande fyllnadsval. 
 
 Ledamot och vice ordf i 
 SOCIALNÄMNDEN INTILL 2010 ÅRS UTGÅNG 
 
 FP Mia Franzén 
  Vårstigen 19 
  144 42 Rönninge 
 
 Ersättare i 
 SOCIALNÄMNDEN INTILL 2010 ÅRS UTGÅNG 
 
 FP Karin Liljeblad 
  Westerdalsvägen 2 
  144 61 Rönninge 
 

 

3 Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga följande fyllnadsval 
 
 Ersättare i 
 KOMMUNSTYRELSEN INTILL 2010 ÅRS UTGÅNG 
 
 Ledamot i 
 PENSIONÄRSRÅDET INTILL 2010 ÅRS UTGÅNG 
___  
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Parentation över Mikael Romanoff (FP) PARENTATION 
 
Kommunfullmäktiges ordförande Olle Glimvik (M) inleder fullmäktige 
med en tyst minut för att hedra Mikael Romanoff, bilaga 20. 

 

 
 
 
 
 


